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Dương
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Số 3700146225 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu

đăng ký doanh nghiệp ngày 24/12/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 18/05/2020.

Xí nghiệp sản xuất gạch không nung
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Năm 1993, Công ty Kinh doanh phát

Năm 2007, Công ty xin giấy phép khai

triển nhà Sông Bé (SB.P.Corp) – là

thác trực tiếp và làm chủ đầu tư mỏ đá

doanh nghiệp Nhà nước được thành

xây dựng Tân Đông Hiệp. Đồng thời,

lập theo Quyết định số 06/QĐ-UBND

Công ty thành lập Sàn Giao dịch bất động

ngày 08/1/1993 của UBND tỉnh Sông
Bé, chuyên kinh doanh nhà, vật liệu
xây dựng, xây dựng công trình.

Năm 1997, Tỉnh Sông Bé tách thành

hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước,
để đáp ứng yêu cầu phát triển phù hợp

với xu thế mới, Công ty đổi tên là Công
ty Đầu tư Xây dựng 3/2.

Năm 2003, Công ty tiến hành xây dựng
áp dụng và được chứng nhận hệ thống

quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn
ISO 9001:2000, nay là ISO 9001:2008.

sản và Trung tâm Vật Liệu Xây Dựng 279
Máy xay đá 186 năm 1994
Năm 1994, Công ty mở rộng sang lĩnh

vực khai thác, sản xuất và kinh doanh
đã xây dựng tại mở Đá Đông Hòa –
huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Năm 2001, Công ty mở rộng thêm lĩnh
vực kinh doanh Bất động sản, kinh
doanh nhà ở như Khu dân cư Nguyễn
Văn Tiết, Khu dân cư An Phú,…

Năm 2004, Công ty được Cục Sở hữu

trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu

hàng hóa theo Quyết định số A5461/
QĐ-ĐK ngày 18/08/2004.

mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh cho
thuê CCDC thi công.

Năm 2006, Công ty phát triển thêm

lĩnh vực sản xuất cống bê tông cốt thép;

Gia công lắp đặt cơ khí công trình; Thi
công điện nước; Dịch vụ vận tải hàng
hóa,… và thành lập Xí nghiệp cơ khí và

cấu kiện bê tông nằm trên địa bàn Ấp
Hòa Lân 1, P. Thuận Giao, Tx. Thuận An,
tỉnh Bình Dương.

Năm 2011, Công ty mở rộng xây dựng

Năm 2008, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây

xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh

đi vào hoạt động từ ngày 02/01/2009.

nhà xưởng sản xuất cống Bê tông tại

Bình Dương công suất 30.000 cống/

năm, đồng thời đưa vào hoạt động dây

dựng 3-2 được thành lập và chính thức

chuyền sản xuất gạch bê tông tự chèn,

Năm 2012, Công ty chính thức niêm yết

trường.

TPHCM (HOSE).

gạch block,… đưa sản phẩm mới vào thị

Năm 2019, Hoàn thiện đầu tư mở rộng
nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông giai
đoạn 2 Xưởng Thạnh Phước, nhà Xưởng

cống hộp sử dụng công nghệ rung lõi và
đưa vào vận hành Xí nghiệp gạch không
nung vào tháng 8/2019.

cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán

Năm 2020, Công ty đổi tên thành Công

ty cổ phần CIC39 vào tháng 05/2020.
Công ty ngày càng khẳng định được uy
tín, vị thế, thương hiệu của mình trong

lĩnh vực xây dựng, sản xuất kinh doanh
vật liệu xây dựng

Thi công công trình sân golf Palm Sông Bé
9
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Với sự nổ lực không ngừng, CIC39 đã được ghi nhận nhiều thành tích hoạt động trong
năm 2020 như sau:

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
Do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định trao tặng.

Tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia là cơ hội để Công ty đối chiếu các chuẩn mực thực
hiện đánh giá, cải tiến các hoạt động quản lý chất lượng..., đồng thời đây cũng là cơ hội tốt
để Công ty quảng bá thương hiệu, sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập
kinh tế quốc tế.

Ông Nguyễn Lê Văn - Chủ tịch HĐQT nhận giải thưởng

Ông Trần Văn Bình - Phó TGĐ nhận giải thưởng

TOP 5 DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ TỐT NHẤT
Do Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM, Sở giao dịch
chứng khoán Hà Nội, báo Đầu tư và Công ty Quản lý
quỹ Dragon Capital phối hợp thực hiện.
Giải thưởng đã ghi dấu và khẳng định con đường phát

TOP 3 DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
CÓ HOẠT ĐỘNG IR TỐT NHẤT
Do Định chế tài chính đánh giá.

Giải thưởng đã đóng góp nâng cao uy tín, thương hiệu
mã chứng khoán C32 và tiếp thêm động lực để Công ty
không ngừng nỗ lực hoạt động và phát triển bền vững.

triển đúng đắn của Công ty.
11 CIC39
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CÁC GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015
Do Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp.

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN
TOÀN, SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU
CHUẨN ISO 45001:2018

Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ nhận giải thưởng

Do Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp.

GIẤY KHEN CÓ THÀNH TÍCH TỐT TRONG
VIỆC THỰC THI PHỐI HỢP THỰC HIỆN
NHIỆM VỤ THI CÔNG NĂM 2020
Giấy chứng nhận là công cụ đắc lực giúp Công ty kiểm soát tốt các quá trình sản xuất kinh doanh, từ

chính sách, mục tiêu chất lượng đến quy trình sản xuất, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, con người,

Do Giám đốc Ban QL dự án ĐTXD Tp. Thủ Dầu Một,
tỉnh Bình Dương khen tặng.

hồ sơ tài liệu,…

TOP 100 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG NĂM 2020
Do VCCI phối hợp với Bộ Lao động - Thương
binh & Xã hội, Bộ Tài nguyên Môi trường và
Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức.

13 CIC39
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Với những tiềm năng, những thành tựu cùng với bề dày kinh nghiệm trên 27 năm, hoạt động Công
ty có nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển trong thời gian tới. Đứng trước những thách thức mới,

Công ty sẽ không ngừng sáng tạo, thường xuyên duy trì cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, giữ
vững uy tín, chất lượng trong từng sản phẩm, nâng cao mức độ hài lòng của các khách hàng và
nâng tầm phát triển bền vững của Công ty.
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KHAI THÁC VÀ KINH DOANH ĐÁ XÂY DỰNG

Gạch 4 lỗ

Gạch đinh

Gạch tự chèn

Gạch terrazzo

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ
HẠ TẦNG KỸ THUẬT

SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

Lễ khởi công công trình Nhị Đồng 2

Công trình đường do CIC39 thi công

LĨNH VỰC KHÁC

Cống bê tông ly tâm
15 CIC39
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Cống hộp bê tông cốt thép

Kinh doanh vật liệu xây dựng, cho thuê
thiết bị xây dựng

Kinh doanh bất động sản

CIC39
Báo cáo thường niên 2020
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VỊ THẾ CẠNH TRANH
Vị thế cạnh tranh hầu hết các lĩnh vực Công ty trên thị trường nhìn chung ở mức trung
bình so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Cụ thể:

LĨNH VỰC CỐNG BÊ TÔNG

LĨNH VỰC ĐÁ XÂY DỰNG

Năng lực cạnh tranh của Công ty ở

Ở lĩnh vực đá xây dựng, mặc dù

chung vẫn duy trì ở mức ổn định, việc

nhưng chất lượng đá được đảm

lĩnh vực cống bê tông trong năm nhìn
đưa Xưởng bê tông Thạnh Phước vào

hoạt động giúp cải thiện yếu tố về
năng lực sản xuất cống bê tông.

bước sang giai đoạn tận thu đá
bảo, vị trí giao thông thuận lợi

nên Công ty duy trì được vị thế
cạnh tranh cao.

Mỏ đá Tân Đông Hiệp cốt - 150m

Sản xuất cống hộp công nghệ rung lõi

LĨNH VỰC XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ HẠ TẦNG

LĨNH VỰC KINH DOANH GẠCH KHÔNG NUNG

Đối với lĩnh vực xây lắp, năng lực kinh nghiệm,

Ở lĩnh vực gạch không nung, tuy đây là sản

tiếp thị đấu thầu của Công ty còn thấp. Bên

khẳng định được thương hiệu trên thị trường

nguồn nhân lực, thiết bị thi công và năng lực

phẩm mới nhưng sản phẩm của Công ty dần

cạnh đó, việc cạnh tranh không lành mạnh

khi được nhiều chủ đầu tư, nhà thầu trong và

trong việc tổ chức đầu thầu các công trình đã

ngoài tỉnh tin tưởng sử dụng. Mức độ cạnh

làm ảnh hưởng đến kết quả lựa chọn thầu của

tranh ở hầu hết cả các lĩnh vực hoạt động

Công ty trong năm qua.

ngày càng gay gắt ở cả hai khía cạnh về giá và
Công trình Lê Thị Trung do CIC39 thi công

17 CIC39

Thông tin chung

Dây chuyền sản xuất gạch không nung

quy mô hoạt động.

CIC39
Báo cáo thường niên 2020
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ĐỊA BÀN KINH DOANH

THỊ TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHÍNH
•

Bình Dương

•

Đồng Nai

•
•

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG

TP. Hồ Chí Minh

Tình hình thị trường của Công ty

Ở thị trường miền Tây, Bình Phước, Long An, Công

trường là Bình Dương, Tp. Hồ Chí

đầu ghi nhận kết quả khả quan. Đây được xem là thị

trong năm tập trung vào các thị

Tây Ninh

Minh, Đồng Nai. Năm 2020, Công
ty tập trung thi công hoàn thiện

các công trình xây dựng trên địa

ty đang dần tiếp cận với các khách hàng lớn và bước

trường tiềm năng giúp Công ty mở rộng thị trường
và hoạt động bán hàng trong thời gian tới.

bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời,
Công ty đã phát triển thị trường

Đồng Nai thông qua gói thầu Xây
lắp và bán cống bê tông có giá
trị lớn. Riêng Tp. Hồ Chí Minh là

thị trường xây dựng lớn nhất với
hàng loạt các công trình về cơ sở
hạ tầng nên nhu cầu về xây dựng,

vật liệu như đá xây dựng, cống bê
tông, gạch không nung khá cao.

THỊ TRƯỜNG ĐANG MỞ RỘNG THỊ PHẦN
•

Miền Tây

•

Long An

•

19 CIC39
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Bình Phước

Trong năm 2020, Công ty đã đẩy mạnh công tác tiếp thị, đặc biệt là sản phẩm xây lắp, cống
bê tông, thép xây dựng đến các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, khu công nghiệp tại Bình

Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh. Kết quả bước đầu có một số kết
quả như ở lĩnh vực cống bê tông, thép Xây dựng, cho thuê công cụ dụng cụ, sản phẩm của
Công ty cũng đã thâm nhập mạnh hơn vào thị trường này.

CIC39
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CÔNG TY CON

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước
Tỷ lệ góp vốn: 80%

Tỷ lệ lợi ích: 83,38%

Tỷ lệ quyền biểu quyết: 83,38% (80% TL sở hữu trực tiếp + 3,38% TL sở hữu gián tiếp)
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Đồng Phú, Xã Tân Lập, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả nhất

Lĩnh vực hoạt động: Khai thác, chế biến đá

ỦY BAN KIỂM TOÁN

CÔNG TY LIÊN KẾT
Công ty Cổ phần Miền Đông

PHÒNG
NHÂN SỰ

PHÒNG
TÀI CHÍNH

PHÒNG
KINH
DOANH

PHÒNG
ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG

Tỷ lệ góp vốn: 33,76%

Tỷ lệ quyền biểu quyết: 33,76%

Tỷ lệ lợi ích: 33,76%

Địa chỉ: Đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất khai thác đá, kinh doanh bất động sản và hoạt động thi công xây lắp

“Công ty con, các Xí nghiệp trực thuộc Công ty và các
địa điểm sản xuất kinh doanh”
Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức - Long An

Ghi chú:
1.
2.
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Lãnh đạo, điều hành
Kiểm tra giám sát

Tỷ lệ góp vốn: 42,38%

Tỷ lệ quyền biểu quyết: 42,38%

Tỷ lệ lợi ích: 42,38%

Địa chỉ: Ấp 3, Xã An Thạnh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Lĩnh vực hoạt động: Kinh doanh vật liệu xây dựng

CIC39
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SỨ MỆNH

TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Công ty luôn nỗ lực tạo ra những sản phẩm

Công ty luôn tạo ra môi trường

vượt lên sự mong đợi của khách hàng.

có thể phát triển toàn diện và tạo

và dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đáp ứng và

Mỗi

thành

viên

Cam kết

luôn tuân thủ các

chất lượng

quy định công việc
và nỗ lực tạo ra

Kỷ luật

hiệu quả cao nhất
trong công việc.

nhân tài

tín, chất lượng trong lĩnh

dịch vụ chất lượng cao với chi

vực xây dựng và sản xuất
vật liệu xây dựng”

ra các giá trị cho bản thân, khách

Trọng

“CIC39 cam kết mang lại cho

Công ty chuyên nghiệp, uy

và cơ hội tốt nhất để mỗi cá nhân

hàng và Công ty.

“CIC39 nỗ lực trở thành

khách hàng những sản phẩm và

phí hợp lý, đóng góp cho sự phát
triển của cộng đồng và xã hội”

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN ISO 9001:2015 – ISO 45001:2018
Công ty Cổ phần CIC39 luôn đồng hành cùng khách hàng, đối tác để hướng tới mục tiêu cao nhất là

đảm bảo chất lượng – an toàn – hiệu quả trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đồng thời cung cấp

nơi làm việc an toàn và lành mạnh để ngăn ngừa tổn thương và suy giảm sức khỏe của nhân viên liên
quan đến công việc.

Nhằm thực hiện được chính sách trên, Công ty cam kết:

Mỗi thành viên luôn

trung thực và chân

Trung thực

thành trong suy nghĩ
và hành động.

Hợp tác
Sáng tạo

Mỗi thành viên không ngừng sáng tạo trong
việc tìm ra những giải pháp mới gia tăng giá
trị cho khách hàng.

23 CIC39
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1

kết hợp sự đóng góp khác biệt
công chung của tập thể.

đúng hẹn và tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng và an toàn.

Đổi mới thường xuyên công tác quản lý và áp dụng công nghệ tiên tiến vào

các quá trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt

2

Công ty tôn trọng mỗi cá nhân và

của mỗi cá nhân để tạo nên thành

Sản xuất và cung cấp đến khách hàng những sản phẩm, dịch vụ đảm bảo chất lượng,

động. Đảm bảo các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật và yêu cầu khác về an toàn và sức khỏe nghề

3

5

nghiệp. Quản lý tiến tới giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro về an toàn cho nhân
viên và các bên liên quan.

4

Đảm bảo sự tham gia, tham vấn của nhân viên và đại diện người lao động

khi hoạch định, thực hiện, đánh giá và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng
an toàn.

Duy trì thực hiện và liên tục cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn theo
tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 45001 để nâng cao hiệu quả hoạt động.
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
RỦI RO NỀN KINH TẾ
Tốc độ phát triển kinh tế có ảnh hưởng đến

Mặc dù Covid-19 tác động đến nền kinh tế Việt Nam

Một nền kinh tế tăng trưởng tốt sẽ giúp thu

khả quan nhưng trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế

tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, gia tăng đầu tư công từ Chính phủ, thu
nhập người dân tăng, thị trường bất động sản

tích cực,… sẽ là những nguyên nhân giúp hoạt
động kinh doanh của Công ty thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, tác động từ đại dịch COVID-19 đang

khiến cho tốc độ phát triển kinh tế Việt Nam bị
sụt giảm, giải ngân đầu tư công bị đình trệ, thị

trường bất động sản ảm đạm, dòng vốn FDI
trở nên thận trọng và cả 3 mảng chính là xây

dựng, cống bê tông và đá xây dựng của Công ty

đều phụ thuộc vào các yếu tố này. Chính vì vậy
mà tốc độ tăng trưởng kinh tế kém khả quan

sẽ gây ra tác động đến tình hình kinh doanh
của Công ty.

khiến kết quả kinh doanh của Công ty có phần kém
giới “World Economic Outlook Reports” phát hành

bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (International Monetary
Fund – IMF) thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam
tăng 2,91% trong năm 2020. Đây là mức tăng trưởng

tốt nhất Châu Á, xếp trên cả các nền kinh tế lớn trong

khu vực. Đồng thời, nền kinh tế của Việt Nam đã có sự
hồi phục từ cuối quý 2 do các biện pháp phòng chống
và kiểm soát dịch hiệu quả. Với những diễn biến trên,

kỳ vọng nguồn vốn giải ngân đầu tư công của Chính
phủ sẽ sớm được đẩy mạnh giúp thúc đẩy nền kinh tế,

từ đó giúp cho kết quả kinh doanh của Công ty sớm
hồi phục. Bên cạnh đó, Công ty cũng có những chính
sách bán hàng mới nhằm thúc đẩy doanh thu.

RỦI RO VỀ NGUỒN CUNG ĐÁ
Doanh thu của lĩnh vực đá xây dựng luôn chiếm tỷ

Công ty đã có những phương án phòng ngừa

lượng đá của Công ty được cung cấp từ mỏ Tân Đông

vào 2 công ty có hoạt động khai thác mỏ đá

trọng cao trong cơ cấu doanh thu của Công ty và sản
Hiệp. Tuy nhiên, mỏ đá này đã hết hạn khai thác vào
cuối năm 2019. Điều này đã ảnh hưởng đến sản lượng

khai thác đá của Công ty trong năm 2020. Bên cạnh
đó, COVID-19 đã khiến cho hoạt động khai thác của

Công ty bị đình trệ do các chính sách phong tỏa và dãn
cách từ Chính phủ đã khiến tốc độ khai thác của Công

ty bị suy giảm. Những điều này sẽ khiến cho nguồn

cung từ đá xây dựng của Công ty suy giảm và kéo theo
25 CIC39
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sự sụt giảm về mặt doanh thu.

rủi ro cho việc này bằng cách gia tăng đầu tư
xây dựng là Công ty cổ phần Miền Đông và
Công ty cổ phần Hóa An. Song song với đó là

việc thành lập Công ty cổ phần khoáng sản
xây dựng Tiến Phước. Những thương vụ đầu
tư này được kỳ vọng sẽ giúp Công ty bù đắp

được sản lượng đá thiếu hụt do mỏ Tân Đông
Hiệp hết hạn khai thác trong ngắn hạn và dài
hạn sẽ gia tăng sản lượng qua hàng năm.
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CÁC NHÂN TỐ RỦI RO

RỦI RO LÃI SUẤT
Lãi suất gia tăng sẽ có tác động kép tới Công ty Cổ phần

RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

CIC39. Đầu tiên là việc lãi suất tăng sẽ làm giảm sự sôi
động của thị trường bất động sản, từ đó ảnh hưởng tới
hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thứ hai là lãi

Thị trường bất động sản phát triển sẽ kéo theo

suất tăng sẽ làm gia tăng chi phí lãi vay của doanh nghiệp.

là sự sôi động của ngành vật liệu xây dựng và

Việc tăng nợ trong bối cảnh kinh tế còn nhiều ảnh hưởng

ngược lại. Sau thời gian phát triển nóng và đạt

từ dịch bệnh, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang

mức tăng trưởng cao nhất ở năm 2018 thì thị

diễn ra, các chính sách tiền tệ mới từ Mỹ và các nền kinh

trường này đang cho thấy sự chững lại. Bên

tế lớn là nguy hiểm khi mà lãi suất của Việt Nam có thể gia

cạnh đó, tác động từ dịch bệnh COVID-19 như

tăng bất cứ khi nào để phù hợp với bối cảnh kinh tế trong

một chất xúc tác khiến cho thị trường này suy

nước và toàn cầu.

giảm và trở nên ảm đạm hơn trong nửa đầu

Hiểu được vấn đề này, Công ty luôn chủ động cập nhật tình

năm 2020. Điều này đã khiến cho nhu cầu tiêu
thụ vật liệu xây dựng sụt giảm làm cho hoạt

động kinh doanh của doanh nghiệp cũng diễn
biến giảm.

Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả nhất

Dự án Khu dân cư Nguyễn Văn Tiết

Tình hình đại dịch đã được kiểm soát kèm theo thông tin thành lập thành phố Thủ Đức theo nghị định

hình thị trường để đưa ra các phương án nhằm giảm thiểu
tác động của lãi suất đến kết quả kinh doanh của Công ty.

RỦI RO PHÁP LUẬT

Công trình Giang Điền

mới của Chính phủ bên cạnh việc giảm lãi suất đã giúp đem lại sự khởi sắc cho thị trường bất động sản,

Là doanh nghiệp hoạt động tại thị trường Việt Nam,

giúp tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng trong thời gian tới. Với việc có các mỏ và

Pháp luật Việt Nam như: Luật doanh nghiệp, Luật chứng

đặc biệt là bất động sản tại 3 quận: 9, 2 và Thủ Đức. Sự khởi sắc này được kỳ vọng là yếu tố tích cực sẽ

Công ty Cổ phần CIC39 chịu sự điều chỉnh trực tiếp bởi

xí nghiệp nằm gần quốc lộ 1K sẽ là một lợi thế với Công ty khi việc vận chuyển sẽ dễ dàng hơn giúp tiết

khoán, Luật khoán sản, Luật bảo vệ doanh nghiệp,... Do

kiệm chi phí và thời gian, từ đó mang lại lợi thế cho Công ty so với các đối thủ cạnh tranh.

đó, một khi các văn bản luật này thay đổi sẽ ảnh hưởng

đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, vào ngày

RỦI RO BẤT KHẢ KHÁNG
Bên cạnh những rủi ro đã nói trên, một số rủi ro khác

Nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng, Công ty Cổ

khả kháng như: thiên tai, lũ lụt, cháy nổ… Những rủi

cách mua bảo hiểm cho người lao động và tài

cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra trong các trường hợp bất

ro này thường rất ít khi xảy ra, rất khó dự báo nhưng

một khi đã xảy ra thì sẽ để lại hậu quả rất lớn cho
Công ty cả về người và tài sản.
27 CIC39
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phần CIC39 luôn chủ động phòng ngừa bằng
sản của công ty.

01/01/2021, Chính phủ đã áp dụng Luật doanh nghiệp và
Luật chứng khoán mới với nhiều thay đổi. Điều này ảnh

hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nếu như Công ty
Công trường thi công cống hộp của CIC39

không kịp thời cập nhật hay có những biện pháp ứng phó
với sự thay đổi này.

Để hạn chế rủi ro pháp luật Công ty luôn theo sát và cập nhật liên tục tình hình những thay đổi trong quy
định. Định kỳ tập huấn cho các cán bộ và công nhân viên ở từng bộ phận về những quy định pháp luật
có liên quan.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NGÀNH XÂY DỰNG
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê ngành xây
dựng năm 2020 thấp hơn nhiều so với mức
tăng cùng kỳ các năm trước, với tốc độ tăng

6,76% đóng góp 0,5 điểm phần trăm mức

tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh
tế. Ngành xây dựng là ngành tăng trưởng bền
vững hàng năm và đóng góp lớn vào cơ cấu

tăng trưởng GDP của cả nước, đặc biệt năm
nay với việc triển khai nhiều dự án hạ tầng

giao thông trọng điểm đã làm cho hoạt động
ngành ngày càng sôi động đã góp phần thúc
đẩy tăng trưởng ngành đáng kể.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC LĨNH VỰC CỦA CÔNG TY
Lĩnh vực đá xây dựng
Năm 2020 là năm đầy khó khăn trong hoạt động khai

Về hoạt động khai thác ngày càng xuống

khai thác vào cuối năm 2019, trong khi công tác xin giấy

với sự nỗ lực của toàn Xí nghiệp đã khắc

thác chế biến đá do Mỏ đá Tân Đông Hiệp đã hết hạn
phép cải tạo mỏ diễn ra không thuận lợi nên Công ty chỉ
còn duy trì hoạt động chế biến đá từ lượng đá hộc dự trữ
dưới moong khai thác, tuy nhiên lượng đá hộc dần cạn

kiệt phải xử lý đục thủ công làm phát sinh nhiều chi phí,
lượng đá hộc không đủ để duy trì hoạt động chế biến nên
các máy xay chỉ hoạt động cầm chừng.

sâu gây nguy cơ mất an toàn cao, nhưng

phục kịp thời các sự cố giúp ổn định sản
xuất không bị gián đoạn và đảm bảo sản
lượng khai thác. Do lượng đá tại mỏ Tân

Đông Hiệp khan hiếm nên thị trường tiêu
thụ rất tốt, sản xuất không kịp cung cấp
cho các khách hàng.

NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nhu cầu vật liệu xây dựng trong năm 2020 có phần sụt giảm tác động bởi thị trường bất động sản và

ngành xây dựng bị chậm lại do tình hình dịch bệnh kéo dài. Giá các mặt hàng vật liệu có nhiều biến động.
Sản phẩm gạch xây không nung cũng được sử dụng rộng rãi ở các công trình lớn, cao tầng thay thế gạch

truyền thống, về giá các sản phẩm gạch trong năm nhìn chung được duy trì ở mức ổn định so với đầu
năm 2020.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Lĩnh vực xây dựng dân dụng và hạ tầng
Tình hình hoạt động xây dựng trong năm gặp nhiều khó

Về công tác nghiệm thu lên doanh thu

chậm triển khai đấu thầu và thi công nên nguồn việc mới

bảo doanh thu trong kỳ.

khăn do dịch bệnh COVID-19 kéo dài, các công trình mới
trong năm 2020 rất hạn chế, các công trình chủ yếu trúng

thầu vào giai đoạn cuối năm 2020 nên Công ty chủ yếu

duy trì hoạt động thi công xây lắp ở các Công trình chuyển
tiếp như như công trình Khu biệt thự Giang Điền, Trường
Nhị Đồng 2, Trường Lê Thị Trung, Đường KĐT Bến Súc.

Việc triển khai các công trình nhìn chung đạt yêu cầu tiến

độ để bàn giao chủ đầu tư, tuy nhiên một số công trình

trong kỳ được thực hiện kịp thời giúp đảm
Công tác tiếp thị đấu thầu gặp nhiều khó

khăn do các công trình vốn công triển khai
đấu thầu chậm. Các công trình chuyển tiếp

trong năm 2020 hầu hết dự kiến hoàn

thiện bàn giao công trình trong năm 2020,
trong khi số lượng công trình thi công mới
triển khai trong năm còn hạn chế.

Sản xuất cống bê tông

Lĩnh vực cống bê tông

còn vướng giải phóng mặt bằng như Đường KĐT Bến Súc,

Tình hình kinh doanh lĩnh vực cống bê tông trong năm nhìn

Năm qua, giá cống rung ép thấp

bằng còn lại nên công tác triển khai thi công còn chậm.

trong năm 2020 được duy trì ở mức tốt. Việc Công ty mở rộng

tâm. Vì vậy, Công ty đã chú trọng

Trường Lê Thị Trung chủ đầu tư chậm bàn giao phần mặt

chung cũng có nhiều thuận lợi, đặc biệt tình hình tiêu thụ trong

thị trường sang khu vực Đồng Nai, Bình Phước và đang ghi nhận
nhiều tín hiệu tích cực về hợp đồng và doanh thu tiêu thụ đặc biệt
ở sản phẩm cống hộp, cống tròn có kích thước lớn ở dự án lớn.

Trong năm phân khúc khách hàng dân dụng giảm, tuy nhiên phân

khúc công nghiệp, hạ tầng trọng điểm tăng mạnh trong nửa cuối
năm 2020 đã giúp Công ty đẩy mạnh sản lượng sản xuất, chủ yếu
là các loại cống tròn, cống hộp có kích thước lớn với giá trị gia

tăng cao, sản phẩm cống tròn lớn từ fi800-2000 chiếm 51% giá

trị sản lượng, cống hộp chiếm 17% giá trị sản lượng (trong đó
cống hộp >=D2000 chiếm 11% giá trị sản lượng) góp phần thúc
đẩy doanh thu sản phẩm cống trong kỳ. Các đối thủ của Công ty

cạnh tranh bằng thương hiệu, giá, thanh toán và chiết khấu, nên
Công trình đường 8B-KCN Assendas Protrade và Công trình Giang Điền CIC39 thi công
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giá cống các loại hiện chịu sức ép cạnh tranh rất lớn từ đơn vị
cùng ngành.

hơn từ 10%-12% so với cống ly
công tác quản lý giá thành sản

phẩm cống bê tông thông qua việc
cải tiến định mức sản xuất, tăng

cường cải tiến công nghệ sản xuất

để tăng năng suất lao động, thực
hiện đánh giá chi phí tiền lương…

nhằm giảm giá thành và tăng tính

cạnh tranh trên thị trường của sản

phẩm. Việc 2 Xưởng bê tông Thạnh
Phước và Long Nguyên hoạt động
ổn định giúp nâng cao năng lực sản

xuất. Dự kiến doanh thu lĩnh vực
Cống bê tông đạt 189.059 triệu đạt
110% kế hoạch năm 2020.
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

STT

Chỉ tiêu

Năm 2019

Năm 2020

1

Doanh thu thuần

802.113

638.219

3

Lợi nhuận khác

10.950

8.511

2
4
5
6

Lợi nhuận từ HĐKD

81.009

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

% 2020/2019
79,55%

91.943

113,50%

91.960

100.454

109,24%

4.719

5.070

107,44%

75.819

Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu (đồng)

ĐVT: Triệu đồng

83.112

77,72%

109,62%

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 nhìn chung tăng so với năm 2019 trong bối cảnh
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Kết quả trên ghi nhận nhiều nỗ lực của Ban Lãnh đạo và nhân
viên trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh để đảm bảo tăng trưởng cho Công ty.

DOANH THU
638 tỷ đồng

Về doanh thu

Về lợi nhuận

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 83,11 tỷ đồng

với cùng kỳ năm 2019. Trong năm chưa ghi

động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2020 đạt

doanh là 638.219 triệu đồng, đạt 79,55% so
nhận doanh thu bất động sản do vướng thủ

tục tách sổ và bán nền KDC Nguyễn Văn Tiết.

Tuy nhiên Công ty được hoàn nhập dự phòng

LỢI NHUẬN

GIÁ VỐN

khoản phải thu quá hạn nên lợi nhuận Công

83 tỷ đồng

512 tỷ đồng

doanh thu ở lĩnh vực cống bê tông, gạch

ty đạt khá. Trong đó, ghi nhận tăng trưởng

không nung; và doanh thu giảm ở lĩnh vực đá
xây dựng, xây lắp, vật liệu xây dựng, cho thuê

thiết bị xây dựng, gạch bê tông tự chèn, gạch
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terrazzo.

tăng 9,62% so với năm 2019. Lợi nhuận từ hoạt
91,94 tỷ đồng tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh các lĩnh vực hoạt

động thay đổi do cơ cấu doanh thu thay đổi, chủ yếu

là do lãi gộp lĩnh vực chính đá xây dựng giảm do sản
lượng đá chế biến sụt giảm, chi phí thuê đất tăng

mạnh theo khung giá thuê đất mới. Trong năm giá
các nguyên liệu đầu vào như điện, thép,… tăng cũng

làm ảnh hưởng đến biên lợi nhuận lĩnh vực đá xây
dựng, cống bê tông và xây lắp.
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LÝ LỊCH BAN LÃNH ĐẠO

DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO
Thành viên

Chức vụ

Nguyễn Lê Văn

Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)

Võ Văn Lãnh

Trịnh Tiến Bảy
Trần Văn Bình

Nguyễn Hữu Nghĩa
Nguyễn Xuân Hiếu

ÔNG NGUYỄN LÊ VĂN

Số lượng CP

Tỷ lệ sở hữu

sở hữu

Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Thành viên HĐQT không điều hành
Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
Thành viên HĐQT độc lập
Kế toán trưởng

0

343.782
0

6.694
0

3.372

0

2,287%
0

0,045%
0

0,02%

Chủ tịch HĐQT (Thành viên HĐQT độc lập)
Năm sinh			
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác		

: 1983

: Cử nhân Kinh tế

:

2005 – 2007

Nhân viên kiểm toán Công ty ty Kiểm toán DTL

2009 – 2010

Trưởng phòng tư vấn TCDN CTCP Chứng khoán Gia Quyền

2007 – 2009

Nhân viên phân tích đầu tư CTCP Đầu tư Sao Việt

2010 – 04/2018

26/04/2018 – 31/07/2020
01/08/2020 – nay

Giám đốc tư vấn TCDN CTCP Chứng khoán Beta
Thành viên HĐQT độc lập CTCP CIC39
Chủ tịch HĐQT CTCP CIC39

DANH SÁCH THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT, BTGĐ TRONG NĂM 2020

ÔNG VÕ VĂN LÃNH
STT

Thành viên

1

Võ Văn Lãnh

2

Nguyễn Lê Văn

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT
Chủ tịch HĐQT

Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

Ghi chú
Miễn nhiệm từ ngày 01/08/2020
Bổ nhiệm từ ngày 01/08/2020

Năm sinh			
Trình độ chuyên môn
				

Quá trình công tác		

:

- Kỹ sư Xây dựng cầu đường bộ

Nhân viên Ủy ban Kế hoạch tỉnh Sông Bé

09/1995 – 12/2008

Giám đốc Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé

12/2008 – 31/07/2020

Tình hình hoạt động trong năm

: - Cử nhân Tài chính Xây dựng cơ bản

1985 – 1992

12/1992 – 09/1995

37 CIC39

: 1963

01/08/2020 – nay

Kế toán trưởng Công ty Kinh doanh Phát triển nhà Sông Bé
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP CIC39

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP CIC39

CIC39
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ÔNG TRỊNH TIẾN BẢY
ÔNG TRẦN VĂN BÌNH

Thành viên HĐQT không điều hành
Năm sinh			
Trình độ chuyên môn
				
Quá trình công tác		

: 1972

: - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
:

- Kỹ sư Cơ khí thủy lợi

1993 – 1996

Phụ trách KT đội cơ giới Công ty XD 48

1997 – 2002

Đội phó đội cơ giới XN1 – CTCP Hóa An

1996 – 1997

Phụ trách QLDA Công ty Việt Nam Fatt

2002 – 04/2004

Phó GĐ, GĐ XN1 – CTCP Hóa An

05/2004 – 04/2012

P.TGĐ CTCP Hóa An

05/2012 – 06/2014

Thành viên HĐQT, Phó TGĐ CTCP Hóa An

07/2014 – nay

Thành viên HĐQT, TGĐ CTCP Hóa An

03/2017 – 04/2017

Thành viên HĐQT CTCP Phước Hòa FICO

04/2017 – nay

Chủ tịch HĐQT CTCP Phước Hòa FICO

23/04/2019 – nay

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
Năm sinh			

: 1965

Quá trình công tác		

:

Trình độ chuyên môn
1987 – 1993
1994 – 1998

CIC39

07/2005 – 09/05/2014
10/05/2014 – 2017
21/04/2017 – Nay

Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác		

: Cử nhân

:

2012 – 2013

Chuyên viên đầu tư Saigon Asset Management.

2015 – 2017

Chuyên viên đầu tư Quỹ đầu tư cá nhân.

2013 – 2015
2017 – 2017
2018 – nay

23/04/2019 – nay
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Kế toán trưởng CTCP CIC39
Phó TGĐ CTCP CIC39

Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ CTCP CIC39

Kế toán trưởng

Thành viên HĐQT độc lập
: 1990

Giám đốc Xí nghiệp Khai thác và Sản xuất VLXD thuộc CTCP CIC39

ÔNG NGUYỄN XUÂN HIẾU

ÔNG NGUYỄN HỮU NGHĨA
Năm sinh			

Kế toán Công ty Dầu thực vật Đồng Nai

Kế toán trưởng Xí nghiệp Khai thác và Sản xuất VLXD thuộc CTCP

1999 – 06/2005

Thành viên HĐQT không điều hành CTCP CIC39

: Cử nhân kinh tế

Năm sinh			
Trình độ chuyên môn
Quá trình công tác		

: 1982

: Cử nhân Kinh tế - chuyên nhành Kế toán kiểm toán

:

Chuyên viên nghiên cứu đầu tư CTCP FGATE.

06/2004 – 2008

Chuyên viên đầu tư cấp cao CTCP Y khoa Hoàn Mỹ.

21/04/2017 – 19/03/2018 Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần CIC39

Trưởng nhóm Thị trường vốn của No Va Công ty cổ phần Tập đoàn
Đầu tư địa ốc No Va (No Va)
Thành viên HĐQT độc lập CTCP CIC39

Tình hình hoạt động trong năm

2009 – 05/2014
05/2014 – nay

Nhân viên phòng Tài chính Tổng hợp CTCP CIC39
Phó trưởng phòng Tài chính CTCP CIC39

Kế toán trưởng – Trưởng phòng Tài chính Công ty Cổ phần CIC39
CIC39
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Cơ cấu lao động theo trình độ

SỐ LƯỢNG CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN
STT

Tính chất phân loại

A

Theo trình độ

1

Trên đại học

2
3
4
5
6

B
1
2
3
4

Số lượng (người)

Đại học

Tỷ lệ

263

100,00%

1

0,38%

76

Cao đẳng

11

Trung cấp

19

Nghề

7,22%

Theo tính chất hợp đồng lao động

263

100,00%

Hợp đồng không thời hạn xác định

199

75,67%

72

Hợp đồng thời hạn xác định từ 1-3 năm

50

Hợp đồng thời vụ

C
1

Nữ

11

Theo giới tính

Nam

Cơ cấu lao động theo giới tính

27,38%

19,01%

Cơ cấu lao động theo tính chất hợp đồng

1,14%
4,18%
19,01%
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Hợp đồng không thời hạn xác định

263

100,00%

26

9,89%

Hợp đồng thời hạn xác định từ 1-3 năm

1,14%

90,11%

Hợp đồng thời vụ

75,67%

Hợp đồng thử việc

THU NHẬP BÌNH QUÂN

Tổng số lượng người

9,89%

7,22%

31,94%

Chỉ tiêu

90,11%

Trên đại học
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Nghề
Lao động phổ thông

4,18%

3

237

28,90%

4,18%

4,18%

31,94%

Lao động phổ thông

27,38%

28,90%

84

Hợp đồng thử việc

2

0,38%

lao động (người)

Thu nhập bình quân

(đồng/người/tháng)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

437

338

267

263

9.500.000

12.300.000

14.600.000

14.600.000
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TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ
Tình hình thay đổi nhân sự
Tổng số lao động cuối kỳ năm 2020
bằng 87% so với kế hoạch ảnh

hưởng từ việc giảm nhân sự ngoài kế
hoạch do không được cơ quan quản

lý nhà nước cấp phép cải tạo mỏ Đá

ở XN Đá xây dựng. Trong năm 2020,
số lao động cuối kỳ là 263 người, số
lượng lao động giảm là 90 nhân sự,
chủ yếu nhân sự tại các đơn vị sản

Về lương, thưởng và phúc lợi

xuất và nhân sự hết việc tại XN Đá.

Công ty thực hiện tốt các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động, như thưởng vào

các dịp lễ tết, có chế độ tham quan nghỉ mát, có chế độ bảo hiểm con người 24/24, có chế độ thăm hỏi
khi nhân viên hoặc gia đình có hữu sự, tặng quà, khen thưởng con em nhân viên học tập tốt dịp 01/6,

Về tuyển dụng

Môi trường công việc

Công tác tuyển dụng năm 2020 vượt

Môi trường làm việc tốt sẽ phát huy tối đa năng lực

lao động tuyển dụng chủ yếu là thay thế

phần nâng cao năng suất lao động. Hiểu được điều đó,

125% kế hoạch (72LĐ/32LĐ). Số lượng

lao động tại các bộ phận sản xuất nghỉ
việc và tuyển dụng nhân sự cho XN Gạch
bê tông hoạt động vào tháng 03/2020.

Về đào tạo

chuyên môn và khả năng sáng tạo của nhân viên, góp

Công ty luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng
một môi trường làm việc năng động, an toàn, công bằng,

thân thiện, nơi mà môi người lao động đều cảm thấy là
một phần của Công ty.

Công tác đào tạo năm 2020 đạt 106% so
với kế hoạch (18/17 khóa), tính theo tổng

số khóa đào tạo. Một số khóa đăng ký đào

tạo trong kế hoạch năm 2020 không thực

hiện được trong năm do các yếu tố dịch
bệnh COVID-19 nên các đơn vị đào tạo
không tổ chức khóa học.

Huấn luyện an toàn lao động CN điện

Trung thu, tặng quà cho nhân viên viên nữ dịp 8/3, 20/10, tặng quà người thân nhân viên là người có
công cách mạng, người cao tuổi,... duy trì các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người lao động, cán
bộ quản lý hàng năm.
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Các khóa huấn luyện công tác ATLĐ-VSLĐ
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TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
Tổng giá trị đầu tư trong năm 2020 đạt 35.256 triệu đồng đạt 28% kế hoạch. Cụ thể:

Đầu tư xây dựng cơ bản là 3.389 triệu đồng, trong đó đầu tư đường nội bộ Xưởng Thạnh Phước
2.200 triệu đồng, nhà Xưởng gạch Terrazzo 192 triệu đồng, nhà vệ sinh VP Công ty 463,5 triệu
đồng.

Đầu tư tài sản, máy móc thiết bị là 18.1073 triệu đồng (như đầu tư thiết bị sản xuất cống quay

ép 10.900 triệu đồng, đầu tư cải tạo trạm trộn và máy sáng cát tại Xưởng Long Nguyên 427 triệu
đồng, xe tải HD360 có gắn cẩu 12 tấn 3.620 triệu đồng, thiết bị SX gạch bê tông 1.242 triệu đồng,
thiết bị văn phòng 318 triệu đồng.

Trong năm Công tiếp tục góp vốn vào Công ty Tiến Phước để đền bù 4,5 ha đất khu vực mỏ đá khu
vực Tân Lập - Đồng Phú - Bình Phước là 14.200 triệu đồng.

Máy hàn bán tự động của dây chuyền sản xuất cống công nghệ quay ép

Trong năm 2020 Công ty đang triển khai đầu tư Xưởng bê tông quay ép tại Thạnh Phước trong
quý IV/2020 với giá trị giải ngân 10.900 triệu đồng.

Tiến độ dự án BOT Đường Đồng Phú - Bình Dương diễn ra chậm, mua đất khu vực mỏ đá Tân
Mỹ - Bắc Tân Uyên chưa thực hiện nên tình hình giải ngân đầu tư trong năm chỉ đạt mức thấp.

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch KDC Nguyễn Văn Tiết

Dây chuyền sản xuất cống công nghệ quay ép
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Khu đất bán KDC Nguyễn Văn Tiết
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU

Chỉ tiêu

ĐVT

Năm 2020

Năm 2019

Hệ sô thanh toán ngắn hạn

Lần

1,28

1,28

Chỉ tiêu khả năng thanh toán

Hệ số thanh toán nhanh
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số Nợ/Tổng tài sản

Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho
Vòng quay tổng tài sản

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần

Lần
%
%
Vòng
Vòng
%
%
%
%

1,04
42,85
74,97
9,76
0,95
9,45

15,34
9,02

10,10

1,10
43,61
77,35

Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2020 đạt
0,28 lần ổn định so với năm 2019 do độ tăng
của tài sản ngắn hạn tương đương độ tăng

của nợ ngắn hạn. Hệ số thanh toán nhanh

trong năm là 1,1 lần tăng so với năm 2019

1,10

1,04

Nguyên nhân của khoản mục hàng tồn kho

tăng chủ yếu do tình hình dịch bênh kéo dài,
các công trình mới chậm triển khai đấu thầu

và thi công và nhu cầu vật liệu xây dựng có
phần sụt giảm.

2019

2020
Hệ số thanh toán ngắn hạn
Hệ số thanh toán nhanh

0,68

ĐVT: %

77,35

74,97

13,02
15,65

14,41

1,28

là 1,04 lần do hàng tồn kho năm 2020 giảm.

7,01

8,88

1,28

ĐVT: Lần

42,85

43,61

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
Hệ số nợ trên tổng tài sản và nợ trên vốn chủ sở

hữu của Công ty năm 2020 lần lượt là 43,61%
và 77,35%. Trong năm Công ty đã gia tăng sử
dụng đòn bẩy tài chính bằng cách tăng vay nợ
ngắn hạn để đầu tư cho các hoạt động sản xuất

kinh doanh và tiếp tục đáp ứng các chi phí thực

hiện dự án nhà máy sản xuất cống bê tông Thạnh
Phước. Có thể thấy, dù nợ vay tăng nhưng các hệ
2019

2020
Hệ số Nợ/Tổng tài sản
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Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu

số đòn bẩy của Công ty luôn được giữ ở mức an

toàn, vốn chủ sở hữu có khả năng bù đắp được
toàn bộ khoản nợ vay.
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho của Công ty năm 2020

Vòng quay trên tổng tài sản của Công ty năm

Nhìn chung, tỷ suất các chỉ tiêu về khả năng sinh lời đều tăng so với năm 2019. Mặc dù doanh thu giảm

Giá vốn hàng bán năm 2020 giảm so với cùng kỳ

Tài sản năm 2020 của Công ty gia tăng do việc

lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng so với năm 2019. Lợi nhuận tăng so với cùng kỳ là nguyên nhân

giảm còn 7,01 vòng từ mức 9,76 vòng năm 2019.
nhưng hàng tồn kho cũng đồng thời giảm so với
năm 2019 khiến cho vòng quay hàng tồn kho của

Công ty diễn biến suy giảm. Nguyên nhân dẫn đến
việc giảm hàng tồn kho chủ yếu do sản lượng đá
có thể khai thác của Công ty đã cạn. Năm 2020, xí

nghiệp đá xây dựng hết việc do cơ quan quản lý

nhà nước cấp phép cải tạo mỏ đá Tân Đông Hiệp
không được phép nổ mìn. Bên cạnh đó, Công ty

cũng đã dừng việc hợp tác khai thác đá với Công

ty cổ phần Miền Đông (MDC) do thời gian thu hồi
vốn quá dài và tính pháp lý không cao.
9,76

2020 đạt 0,68 vòng, giảm từ 0,95 vòng năm 2019.
tăng đầu tư trong năm của Công ty, đạt 25,26 tỷ

đồng (Trong đó, đầu tư xây dựng cơ bản là 3,39
góp vốn với Công ty Tiến Phước là 14,2 tỷ đồng).
Tuy nhiên mức tăng của tài sản lại thấp hơn mức
giảm của doanh thu thuần. Bối cảnh kinh tế gặp

xây dựng hạ tầng, kinh doanh thiết bị xây dựng
và bất động sản giảm là nguyên nhân khiến cho

ĐVT: Vòng

0,68
2020

Vòng quay tổng tài sản

15,65

15,34

doanh thu của Công ty ảm đạm.

Vòng quay hàng tồn kho
Tình hình hoạt động trong năm

ĐVT: %

nhiều khó khăn khiến các mảng kinh doanh đá,

0,95
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giúp các chỉ số sinh lời gia tăng. Tuy nhiên chỉ có chỉ số ROA giảm nhưng vẫn duy trì ở mức tốt là 8,88%.

tỷ đồng, đầu tư máy móc thiết bị là 18,11 tỷ đồng,

7,01

2019

mạnh trong năm 2020 nhưng với việc chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ đã giúp

9,45

9,02

10,10

2019

13,02

14,41
8,88

2020
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần

Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân

Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/ Doanh thu thuần
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TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA
CHỦ SỞ HỮU
THÔNG TIN CỔ PHIẾU
Tổng số cổ phiếu đã phát hành		

:

-

:

-

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Số lượng cổ phiếu quỹ		

Loại cổ phần					

:

Mệnh giá cổ phần				

:

:

15.030.145 cổ phần

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG
STT Loại cổ đông

Cổ phần phổ thông

Số cổ phần

Cổ đông nhà nước

2

Cổ đông sáng lập

62.126

- Trong nước
3

10.000 VNĐ

4

1

3

- Nước ngoài

62.126

3

19,208%

-

1

2.886.949

-

4

Cổ đông lớn

-

0,413%

2

2

-

- Trong nước

1.785.101

11,877%

1

1

-

1,690%

1

1

254.010

7,331%

1

1

-

254.010
-

1,690%

1

-

-

0,007%

-

1

1.000

-

1

1

-

-

-

-

-

-

- Nước ngoài

Cổ phiếu quỹ

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ					

:

CÁC CHỨNG KHOÁN KHÁC					

:
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Không thay đổi
Không có
Không có

-

-

-

6

Cổ đông sở hữu cổ
phiếu ưu đãi

7

Cổ đông khác

11.826.060

78,682%

2.110

52

2.058

- Trong nước

10.906.149

2.118

20

2.027

100,000%

51

32

15.030.145

6,120%

2.059

Tổng cộng

919.911

72,562%

57

2.061

Trong đó: - Trong nước

13.008.386

86,549%

2.066

36

2.030

- Nước ngoài

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU:

Cá nhân

0,413%

- Trong nước
5

Tổ chức

-

1.101.848

-

đông

Cơ cấu cổ đông
-

Công đoàn Công ty

-

(%)

Số lượng cổ
-

- Nước ngoài

4

Cổ đông biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Tỷ lệ sở hữu

1

15.029.145 cổ phiếu
1.000 cổ phiếu

Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả nhất

- Nước ngoài

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN
STT
1
2

2.021.759

Tên cổ đông lớn

PYN ELITE FUND

Công ty cổ phần Hóa An

13,451%

52

Số lượng CP đang nắm giữ
1.101.848
1.785.101

21

31

31

Tỷ lệ %

7,331%

11,877%
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03
BÁO CÁO CỦA
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh

Tình hình tài chính

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức,
chính sách, quản lý

Kế hoạch phát triển trong tương lai

55
59
61

63

Ban lãnh đạo Công ty họp giao ban định kỳ
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Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Những khó khăn, thuận lợi trong năm 2020
•

•

Trong năm Công ty đã trúng

và nhận thầu nhiều công trình

Thuận lợi

như Công trình Trường Long

góp phần tạo việc làm trong năm
•

•

sản xuất, đồng thời việc Công ty
mở rộng thị trường sang khu vực

Đồng Nai, Bình Phước và đang
ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

về hợp đồng và doanh thu tiêu

Công ty cũng đã đưa vào sử dụng Máy ép Gạch số 2 giúp nâng

công suất XN Gạch bê tông để phát triển sản phẩm mới gạch
về thị trường tiêu thụ góp phần gia tăng doanh thu Công ty

Ở lĩnh vực cống bê tông, Xưởng
hiệu quả giúp nâng cao năng lực

xuất và doanh thu trong năm 2020.

Ban lãnh đạo Công ty họp giao ban định kỳ
•

không nung và bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan

và chuyển tiếp sang năm 2021.

Cống hộp rung lõi đang phát huy

toàn, hoạt động tận thu đá hộc thuận

giúp Công ty đảm bảo hoạt động sản

đường DT744, đường nội bộ

Đường QL13 Khúc nhạc tình…

khai thác chế biến vẫn đảm bảo an

lợi, nhu cầu tiêu thụ đá tăng mạnh

Hòa, Trường Hoa Mai 2, Duy tu

Trung đoàn Cảnh sát cơ động,

Ở lĩnh vực đá xây dựng hoạt động

•

trong những năm tới.

Trong năm Công ty đã hoàn tất các thủ tục xác nhận cổ phần

•

nguy cơ mất an toàn cao.

công trình mới chậm triển khai đấu
trong năm 2020 rất ít, chủ yếu Công

42,37%, đồng thời hoàn nhập việc trích lập dự phòng khoản

•

Ở lĩnh vực xây lắp, trong năm các

thầu và thi công nên nguồn việc mới

để tăng tỷ lệ sở hữu Công ty CP BTLT Thủ Đức Long An lên

Khó khăn

ty duy trì hoạt động thi công xây lắp

nợ phải thu quá hạn cho việc đầu tư cổ phiếu giúp gia tăng

ở các Công trình chuyển tiếp; một số

lợi nhuận Công ty trong kỳ.

công trình chủ đầu tư chậm bàn giao
phần mặt bằng còn lại nên công tác

hộp, cống tròn có kích thước lớn,

khối lượng đơn hàng sản phẩm

•

khả quan đã giúp gia tăng sản

•

cống bê tông được duy trì ở mức
lượng và thúc đẩy doanh thu lĩnh
vực này.

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

duy trì hoạt động chế biến đá từ lượng đá hộc dự trữ dưới moong khai thác, tuy nhiên lượng đá hộc
dần cạn kiệt không đủ để duy trì hoạt động chế biến; về hoạt động khai thác ngày càng xuống sâu gây

thụ đặc biệt ở sản phẩm cống
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Lĩnh vực đá xây dựng công tác xin giấy phép cải tạo mỏ diễn ra không thuận lợi nên Công ty chỉ còn

Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) họp đánh giá cấp
Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn, Sức khỏe nghề
nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

•

triển khai thi công còn chậm.

Lĩnh vực cống bê tông, hoạt động
sản xuất còn gặp khó khăn do các

đơn hàng tập trung lấy hàng khi
thời tiết thi công thuận lợi nên
việc tiếp nhận đơn hàng mới,
cũng như tiến độ giao hàng bị ảnh

hưởng, khi thời tiết mưa nhiều thì
thành phẩm tiêu thụ không kịp
nên gia tăng hàng tồn kho.

Tình hình cạnh tranh ở lĩnh vực cống bê tông vẫn khá gay gắt, giá cống các loại hiện chịu sức ép cạnh
tranh rất lớn từ đơn vị cùng ngành với giá thấp hơn từ 3-5%.

Bên cạnh đó, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng và chuyển nhượng quyền khai thác đá khu vực
Tân Lập - Đồng Phú - Bình Dương rất chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và khả năng
duy trì lĩnh vực khai thác chế biến đá của Công ty giai đoạn sau 2020.

Trong năm 2020 Công ty chưa thể triển khai bán nền KDC Nguyễn Văn Tiết do các thủ tục pháp lý
tách sổ còn chậm nên ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận Công ty trong kỳ sụt giảm mạnh.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Tình hình thực hiện kinh doanh so với kế hoạch

STT

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2020 Thực hiện 2020

1

Doanh thu

760.000

638.232

3

Lợi nhuận từ HĐ SXKD

115.600

91.943

2
4
5
6

Chi phí giá vốn

Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận sau thuế

Lãi cơ bản trên cổ phần (đồng/CP)

609.000

ĐVT: Triệu đồng

Tỷ lệ thực hiện
83,98%

677.427

111,24%

115.700

100.454

86,82%

6.050

5.070

91.000

83.112

79,54%
91,33%
83,80%

Kết quả kinh doanh năm 2020 đạt thấp hơn so

Ngoài ra do năm 2020 thủ tục tách sổ và bán

nhuận. Cụ thể, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh

hành quy định khu vực đô thị phải xây nhà

với kế hoạch đề ra ở các chỉ tiêu doanh thu, và lợi
doanh là 638,23 tỷ đồng, đạt 83,98% kế hoạch năm.

Nguyên nhân chính dẫn đến doanh thu không đạt

kế hoạch đề ra là do doanh thu lĩnh vực đá xây dựng
sụt giảm mạnh do hết đá nguyên liệu dự trữ để chế

biến, các công trình vốn công trong kỳ triển khai

chậm do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên nhu
cầu sử dụng VLXD giảm sút.
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nền KDC Nguyễn Văn Tiết bị vướng Luật hiện
để bán nên Công ty chưa thể tiến hành bán

sản phẩm KDC trong năm 2020 dẫn đến lợi
nhuận chưa đạt kế hoạch, doanh thu mảng
bất động sản chủ yếu từ cho thuê các mặt

bằng hiện có nên chỉ đạt thấp so với kế hoạch

đề ra. Về lợi nhuận sau thuế trong năm 2020
đạt 83,11 tỷ đồng, đạt 91,33% kế hoạch.

Họp Ban lãnh đạo Công ty
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TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
TÌNH HÌNH TÀI SẢN

Chỉ tiêu

TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ

% Năm

Tỷ trọng

2020/2019

năm 2019

năm 2020

489.073

113,47%

48,13%

50,12%

975.881

108,97%

100,00%

100,00%

Năm 2019

Năm 2020

Tài sản ngắn hạn

430.997

Tổng Tài sản

895.556

Tài sản dài hạn

464.559

ĐVT: Triệu đồng

486.808

104,79%

51,87%

Tỷ trọng

49,88%

Chỉ tiêu

% Năm

Tỷ trọng

2020/2019

năm 2019

năm 2020

382.986

113,50%

87,93%

89,98%

425.616

110,92%

100,00%

100,00%

Năm 2019

Năm 2020

Nợ ngắn hạn

337.421

Tổng Nợ phải trả

383.722

Nợ dài hạn

46.301

ĐVT: Triệu đồng

42.630

92,07%

12,07%

Tỷ trọng

10,02%

Vào thời điểm 31/12/2020, tài sản ngắn

Tài sản dài hạn của Công ty cũng tăng 4,79% so với cùng

Nợ phải trả của Công ty tăng lên

Trong khi đó, Công ty để dành

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ

13,47% so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên

dài hạn tăng so với cùng kỳ là nguyên nhân chính giúp cho

tăng 10,92% so với cùng kỳ. Sự gia

đầu tư vào việc gia tăng tỷ lệ

gần 90% do Công ty hạn chế

hạn của Công ty đạt 489 tỷ đồng tăng

nhân chủ yếu đến từ việc khoản mục tiền
và các khoản phải thu trong năm tăng

mạnh so với cùng kỳ do việc hoàn nhập

việc trích lập dự phòng khoản nợ phải
thu quá hạn đã giúp cho thanh khoản của
Công ty tăng mạnh.

kỳ, đạt 487 tỷ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính
tài sản dài hạn của Công ty tăng. Năm 2020, Công ty tiếp
tục góp vốn vào Công ty Tiến Phước mua thêm 4,5 ha đất

khu vực Tân Lập – Đồng Phú để triển khai dự án mỏ Đá

Tân Lập theo kế hoạch chiến lược. Thêm vào đó, Công ty
đã đầu tư mua thêm 1.854.056 cổ phiếu để gia tăng tỷ lệ

sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ
Đức – Long An lên 42,38%.

mức 425,6 tỷ đồng tương đương
tăng này chủ yếu đến từ tăng các
khoản vay ngắn hạn. Trong năm,
Công ty đã tăng các khoản vay nợ

ngắn hạn từ 337 tỷ đồng năm 2019
lên 383 tỷ đồng năm 2020 để bổ

sung vốn lưu động cho hoạt động

46.301

430.997

2019
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486.808

TàiTài
sảnsản
dàidài
hạn
hạn

tông ly tâm Thủ Đức – Long An,
mở rộng khu đất ở Tân Mỹ - Bắc

Tân Uyên để làm dự án nhà ở,
thương mại, dịch vụ sau này,…

vay dài hạn nhằm tối ưu việc
sử dụng hạn mức tín dụng
với chi phí lãi vay thấp, giúp

chủ động dòng tiền và giảm
áp lực chi phí lãi vay.

42.630

ĐVT: Triệu đồng

NợNợ
dàidài
hạn
hạn

ngắn
hạn
NợNợ
ngắn
hạn
Nợ dài hạn

Tài sản dài hạn

TàiTài
sảnsản
ngắn
hạn
ngắn
hạn
Tài sản ngắn hạn

sở hữu tại Công ty Cổ phần Bê

ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao

sản xuất kinh doanh.

ĐVT: Triệu đồng

464.559

nguồn vốn tự có của mình để

337.421

382.986

Nợ ngắn hạn

489.073

2020

2019

2020
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NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong năm, HĐQT cũng đã hoàn

Chính sách người lao động tiếp

theo quy định hiện hành, miễn

sách trọng tâm của Công ty.

thiện cơ cấu nhân sự cấp cao

nhiệm Chủ tịch HĐQT, kiêm
TGĐ; bầu lại Chủ tịch HĐQT là

thành viên HĐQT độc lập; bổ

nhiệm lại Tổng Giám đốc đối
với ông Võ Văn Lãnh – sinh năm

1963 vào ngày 25/3/2020, có

hiệu lực từ ngày 26/4/2020,
thời hạn bổ nhiệm 5 năm và

bổ nhiệm lại Phó TGĐ, Kế toán
trưởng công ty.

Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả nhất

tục là một trong những chính
Người lao động có chuyên môn
cao, được đánh giá tốt cả về kết

quả công việc và phẩm chất sẽ
được Công ty khuyến khích, tạo
điều kiện để phát huy khả năng

tại Công ty. Chính sách tài chính,

chính sách bán hàng, chính sách
nguồn cung ứng, chính sách

thưởng/phạt v.v…được thay đổi
để phù hợp với tình hình của
từng giai đoạn.

Cuộc họp Hội đồng quản trị công ty
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Chỉ tiêu
Đá xây dựng
Đá hộc

Gia công chế biến đá
Xây lắp

Cống BTLT

Kinh doanh VLXD

Kinh doanh nhiên liệu
Cho thuê TBXD
Gạch tự chèn

Gạch Terrazzo

Gạch không nung
Bất động sản

Vận tải ca máy

Doanh thu từ HĐ SXKD
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Thực hiện 2020

Kế hoạch 2021

149.978

19.000

56.794
25.376

150.552
189.059
38.813
10.888

ĐVT: Triệu đồng

VLXD 67%, và tăng doanh thu lĩnh vực bất

53%

-100%
7%

67%

-

-100%

3.000

5%

2.010

2.500

781

2.500

220%

1.183

78.000

6493%

634.197

610.000

-4%

2.869
5.715
209

7.000
-

chiếm 11%, thầu phụ gia công chế biến đá xây dựng

-87%

230.000
65.000

giảm 4% so với năm 2020, trong đó ghi nhận

kinh doanh năm 2021 là 610.000 triệu đồng,

% Tăng trưởng

-100%

203.000

Trong đó đá Xây lắp chiếm 38%, cống bê tông chiếm

sự tăng trưởng doanh thu ở lĩnh vực cống bê

-

Doanh thu kế hoạch từ hoạt động sản xuất

tông 7%, lĩnh vực xây lắp 53%, kinh doanh
động sản dự án điều chỉnh quy hoạch khu dân
cư Nguyễn Văn Tiết. Cơ cấu doanh sản phẩm

đá xây dựng không còn là lĩnh vực cốt lõi đóng
góp vào cơ cấu doanh thu Công ty mà sẽ dần

thay vào đó là lĩnh vực xây lắp, cống bê tông,
bất động sản, kinh doanh VLXD.

33%, bất động sản chiếm 13%, kinh doanh VLXD
chiếm 3%, và các lĩnh vực khác chiếm 2%. Kế hoạch
doanh thu năm 2021 sẽ được xây dựng thận trọng

khi mà sản phẩm chủ lực đá xây dựng không còn, cơ
cấu doanh thu và lợi nhuận Công ty sẽ có biến động
theo chiều hướng giảm do cơ cấu lại lĩnh vực hoạt

động cốt lõi, các lĩnh vực khác như xây dựng, cống

bê tông, bất động sản, sẽ gánh vác và sẽ dần thay thế
và là động lực tăng trưởng cho giai đoạn tới.

24%

22%

-100%
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Chỉ tiêu

ĐVT

KH 2021

TH 2020

+/%/2020

Giá trị

Các chỉ tiêu tài chính
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Triệu đồng

Nộp ngân sách Nhà nước

Triệu đồng

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ (trên
BCTC hợp nhất)

Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến
Tổng giá trị đầu tư

Triệu đồng
Triệu đồng

610.000

43.087

40.700

100.454
83.114

87.000
69.000

-4%

-13%
-6%

-17%

Triệu đồng

24%

35.256

từ 20-24%
72.600

-17% - 0%

Đầu tư xây dựng cơ bản

Triệu đồng

3.389

3.990

18%

Đầu tư tài chính

Triệu đồng

14.200

40.000

Đầu tư máy móc thiết bị
Đầu tư dự án

Lao động và thu nhập
Tổng số lao động

Lương bình quân/người/tháng

Thu nhập bình quân/người/tháng

%/VĐL

638.232

Triệu đồng

18.367

Triệu đồng

0

Người

Triệu đồng
Triệu đồng

263

12,7
14,6

8.610

20.000
255

12,3
14,4

106%

-53%

182%
100%
-3%
-3%
-1%

Tổng giá trị kế hoạch đầu tư năm 2021 là 72.600 triệu đồng, tăng 106% so với thực hiện năm 2020.
Trong đó cụ thể như sau:

Đầu tư xây dựng cơ bản 3.990 triệu đồng gồm: (đầu tư mặt bằng bãi chứa cống, hệ thống thoát

nước tại Xưởng Long Nguyên – XN Cống bê tông; đầu tư đường nội bộ, nền nhà xưởng, thuê kho
bãi chứa cống tại Xưởng Thạnh Phước – XN Cống bê tông; di dời máy xay đá từ mỏ đá Tân Đông
Hiệp sang mỏ đá Tân Mỹ của CTCP Miền Đông (MDC).

Đầu tư máy móc, thiết bị để phục vụ cho hoạt động SXKD tại các đơn vị là 8.610 triệu đồng gồm:

(đầu tư thiết bị máy quay ép, khuôn cống, lõi rung, nhà xưởng gia công gối thép + cổng trục 7,5
tấn để hoàn thiện dây chuyền cống quay ép tại xưởng Thạnh Phước – XN Cống bê tông; phần mềm
quản lý sản xuất, thiết bị văn phòng của CIC39).

Đầu tư tài chính: Góp vốn vào Công ty con – Tiến Phước đền bù giải phóng mặt bằng mỏ đá Tân

Lập - Đồng Phú - Bình Phước nhằm đảm bảo tiến độ khai thác mỏ đá theo định hướng chiến lược
và đầu tư tài chính vào các công ty tiềm năng.

Đầu tư dự án: mua thêm quỹ đất khu vực Tân Mỹ - Bắc Tân Uyên để làm dự án KDC sau này.
KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021
Tổng lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm

Trong năm 2021 Công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ dự

phân phối như sau: lợi nhuận dùng

bỏ phiếu quyết định), phần lợi nhuận còn lại để dành

2021 là 69.000 triệu đồng và được
trích lập các quỹ là 24.495 triệu đồng,
lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các
quỹ là 44.505 triệu.
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kiến từ 20%-24% (tỷ lệ chia cổ tức sẽ do Đại Hội Cổ đông
nguồn vốn tái đầu tư vào Công ty Tiến Phước thực hiện
dự án mỏ đá Tân Lập - Đồng Phú - Bình Phước, và bổ sung
vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
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KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

•

•

•

Phối hợp với các đơn vị trong khu mỏ Tân

Đông Hiệp thực hiện đầy đủ các cam kết với cơ
quan chính quyền để thực hiện công tác cải tạo

•

Lĩnh vực cống bê tông

•

Lĩnh vực đá xây dựng

Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả nhất

Tập trung khai thác thị trường Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước.

Đồng thời đẩy mạnh hoạt động tiếp thị sản phẩm cống hộp rung lõi, cống quay ép nhằm gia
tăng doanh thu bán hàng.

Tăng cường công tác quản lý chất lượng, kiểm soát giá thành để hạ giá thành sản phẩm, tăng
tính cạnh tranh sản phẩm trên thị trường.

Lĩnh vực gạch không nung, kinh
doanh VLXD, cho thuê TBXD

đóng của mỏ theo quy định.

Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt

•

bằng mỏ đá Tân Lập - Đồng Phú - Bình Phước,
làm việc với Công ty Cao su Bình Phước giải

nhà thầu xây dựng, các chủ đầu tư, và

trương thăm dò mỏ nhằm đảm bảo tiến độ

các khách hàng tiềm năng trong khu

khai thác mỏ đá theo định hướng chiến lược.

vực để thúc đẩy doanh thu bán hàng.

Thực hiện làm thầu phụ khai thác, gia công chế
biến đá tại các mỏ Công ty liên kết để tận dụng
hết năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đá

Lĩnh vực bất động sản

xây dựng.

•

Lĩnh vực xây lắp

Tập trung công tác đầu thầu các công trình vốn công, vốn tư đảm bảo giá trị trúng thầu trong

•

Tăng cường cải tiến và tối ưu hóa các biện pháp thi công để rút ngắn tiến độ, nghiên cứu áp

năm 2021 là 260.000 triệu đồng.

dụng các biện pháp cơ giới hóa vào hoạt động thi công để tăng tiến độ, giảm giá thành xây lắp
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Phối hợp với các cơ quan chức năng

để hoàn tất việc tách sổ đất và bán đất
theo Nghị định 148/2020/NĐ-CP tại

Công trình Giang Điền do CIC39 thi công

•

hướng tới tăng năng suất lao động.

sản phẩm gạch không nung, thép xây
dựng, thiết bị xây dựng mới đến các

quyết diện tích chồng lấn để có được chủ

•

Triển khai tăng cường tiếp thị các

khu dân cư Nguyễn Văn Tiết - phường

Lái Thiêu – thành phố Thuận An - tỉnh
•

Bình Dương.

Đồng thời triển khai công tác quảng
cáo, tìm kiếm khách hàng để bán đất

với tổng diện tích 1.857 m2 tại dự án

Khu dân cư Nguyễn Văn Tiết để đảm
bảo doanh thu kế hoạch.
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04
BÁO CÁO CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các
mặt hoạt động của Công ty

71

của Ban Tổng Giám đốc Công ty

75

quản trị
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Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng

Tiếp đoàn sơ tuyển Giải thưởng CLQG
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Điểm mạnh
Uy tín và thương hiệu của Công ty trên thị trường tiếp tục được duy trì và phát triển.

Cơ hội
Vùng Đông Nam Bộ là khu vực có GRDP tăng trưởng năng động nhất cả nước, đặc biệt là Bình
Dương. Đồng thời, nguồn vốn từ FDI tiếp tục tăng trưởng, thu hút thêm nguồn lực đầu tư vào lĩnh
vực hạ tầng sẽ tạo động lực cho hoạt động xây dựng trong năm 2021.

Công ty đã đầu tư đưa vào sử dụng 2 dây chuyền sản xuất gạch không nung dây chuyền sản xuất

cống quay ép có thể sản xuất được nhiều sản phẩm giúp tăng công suất, đa dạng hóa sản phẩm sẽ
giúp gia tăng doanh thu và chủ động nguồn vật liệu đầu vào cho hoạt động xây dựng của Công ty.

Việc đầu tư liên kết giúp tăng năng lực Công ty ở lĩnh vực đá xây dựng, cống bê tông.

Công ty hiện đang sở hữu nhiều quỹ đất có vị trí chiến lược ở Bình Dương đóng góp vào sự ổn định
và tăng trưởng của Công ty.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm đá xây dựng, cống bê tông, kinh doanh vật liệu đã phủ khắp Bình
Dương và ngày càng thâm nhập vào thị trường các tỉnh lân cận.

Việc chủ động được nguồn nguyên vật liệu giúp Công ty

Công ty đang làm các thủ tục để chuyển

giảm giá thành các sản phẩm, giá thành thi công công trình

tên sổ đất khu vực Tân Mỹ và đang xúc

và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

tiến xin chuyển đổi quy hoạch khoảng 4-5
ha đất cây lâu năm khu vực này sang đất

Công ty đang triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào

án sau này của Công ty.

các công đoạn trong sản xuất.

ở, thương mại dịch vụ nhằm phục vụ dự

hoạt động quản lý, điều hành, chú trọng cải tiến cơ giới hóa

Công ty đang tăng cường năng lực ở lĩnh

Công ty đang đầu tư đưa vào vận hành giai đoạn 3 nhà máy

vực đá xây dựng thông qua việc đầu tư

cống quay ép tại Xưởng Thạnh Phước giúp đa dạng hóa sản

vào các dự án tiềm năng và các Công ty
liên kết.

Thách thức

phẩm, nâng cao năng lực và công suất sản xuất.
Tiếp các nhà đầu tư đến tìm hiểu tình hình hoạt động, định hướng của CIC39...

Tình hình cạnh tranh gay gắt ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là cạnh tranh về giá và chính
sách bán hàng.

Năm 2020, tình hình giá các nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng.

Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do dịch bệnh kéo dài và căng thẳng thương mại
Mỹ - Trung.

Mức lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN điều chỉnh theo lương thu nhập sẽ tạo áp lực
lớn lên chi phí nguồn nhân lực và chi phí giá thành sản phẩm.
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Công ty đã tích hợp và vận hành hiệu quả hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Điểm yếu
Mỏ đá Tân Đông Hiệp hết hạn khai thác, không còn đá tồn và đang chờ quyết định cải tạo mỏ.

Năng lực cạnh tranh của Công ty ở mức thấp và chưa cải thiện ở nhiều lĩnh vực như xây dựng, gạch
bê tông, kinh doanh vật liệu.

Dòng tiền từ lĩnh vực đá không còn sẽ ảnh hưởng đến khả năng thanh toán và đầu tư.

Năng suất lao động của Công ty so với mặt bằng chung của thị trường vẫn còn ở mức thấp, chất
lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, đội ngũ nhân viên kinh doanh còn “mỏng” so với yêu cầu về phát
triển của Công ty.

CIC39
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
CÔNG TÁC QUẢN LÝ
Trong năm 2020 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và hoàn thiện
nhân sự cấp cao để phù hợp với quy định mới, và phân công các thành viên cụ thể giúp thuận lợi
trong công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty hoạt động hiệu quả.

Công ty cũng đã thực hiện đổi tên Công ty sang tên mới là Công ty Cổ phần CIC39 để đáp ứng yêu
cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Rà soát, điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Xí nghiệp, thực hiện đổi tên

XN Gạch bê tông, đổi tên các chứng nhận nhằm duy trì kế thừa thành quả của thương hiệu CIC
truyền thống Công ty.

Thực hiện tinh gọn bộ máy nhân sự sản xuất và quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tích hợp và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Hệ thống An toàn
và Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 45001:2018.

Về công tác quản lý giá thành, Công ty đã chú trọng việc giảm giá thành sản phẩm thông qua việc
cải tiến định mức sản xuất, tăng cường cải tiến công nghệ sản xuất để tăng năng suất lao động,
thực hiện đánh giá lại chi phí tiền lương,… nhằm giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh về giá
của sản phẩm.

CÔNG TÁC TIẾP THỊ
Triển khai chương trình chăm sóc khách hàng để ghi nhận các ý kiến của khách hàng về chất
lượng sản phẩm và dịch vụ của Công ty, mức độ hài lòng của khách hàng.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp với các nhà thầu, Công ty xây dựng, Công ty liên kết,
các công trình ở các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP.HCM, Long An.

Triển khai cập nhật và in ấn phát hành catalogue các sản phẩm và hồ sơ năng lực Công ty do thay
đổi tên Công ty.

Về công tác tiếp thị - đấu thầu, trong năm Công ty đẩy mạnh tiếp xúc các chủ đầu tư ngoài vốn
công ở trong và ngoài tỉnh, tuy kết quả còn hạn chế.

Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng việc chào giá thầu phụ cho các nhà thầu chính, tiếp xúc với
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
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các nhà thầu chính chuyên nghiệp để tìm kiếm cơ hội tham gia vào các công trình có quy mô lớn,
có yêu cầu cao về kỹ thuật thi công và tiến độ công trình.
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ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng Nghị quyết về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các

quỹ và phương án chi trả cổ tức năm đúng theo phương án phân phối lợi nhuận đã được Đại hội
đồng cổ đông năm 2020 thông qua:

Thực hiện Công tác tài chính kế toán lành mạnh; Quản lý dòng tiền, hàng hóa tập trung, khoa học
tạo tiền đề lớn cho việc quản lý hiệu quả trong luân chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu, quản lý

công nợ; Cân đối dòng tiền để thanh toán khoản nợ vay ngân hàng, không để tình trạng nợ đọng
hoặc chậm trả nợ.

Ban Tổng giám đốc có những kế hoạch và quyết định được ban hành sát với tình hình thực tế của
Công ty cũng như diễn biến thị trường giúp Công ty đạt được kết quả kinh doanh tốt.

Thực hiện chi trả lương, thưởng, phúc lợi, trợ cấp theo đúng Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty. Chi
trả lương đúng hạn và đầy đủ. Thực hiện ký hợp đồng lao động bao gồm đầy đủ BHXH, BHYT và
trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước và Luật lao động.

Ký kết các hợp đồng kinh tế quan trọng trong năm 2020 trên cơ sở pháp lý đảm bảo quyền lợi của
Công ty và Cổ đông, đóng góp đầy đủ vào Ngân sách Nhà Nước.

Chào cờ khai mạc HNNLĐ
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRIỂN VỌNG NGÀNH
Năm 2021, triển vọng ngành xây dựng và

Đối với ngành xây dựng cơ sở hạ tầng thì mỗi năm cả nước

Trong đó, tập trung triển khai đảm bảo tiến độ các

Ở thị trường xây dựng công nghiệp sẽ đạt

mức tăng trưởng khả quan. Thị trường

hạ tầng giao thông, đặc biệt trong năm 2021 ở khu vực

Cuốc, đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên đến Phú Giáo,

Việt Nam vẫn đang trong xu hướng tăng. Tại

vật liệu xây dựng kỳ vọng sẽ duy trì được

bất động sản năm 2021 sẽ tiếp tục phát
triển nhờ nhu cầu nhà ở ở các đô thị ở

mức cao, tuy nhiên hiện giá nhà và đất

khu vực đô thị trên thị trường đang ở

ngưỡng cao nên nên phân khúc căn hộ
cao cấp sẽ chịu nhiều áp lực, trong khi đó
nhà phân khúc trung cấp và giá rẻ sẽ có
nhiều thuận lợi để phát triển.

cần trung bình hơn 200 nghìn tỷ đồng/năm để phát triển
Phía Nam việc triển khai thi công các dự án trong chương

trình chống ngập ở thành phố Hồ Chí Minh, dự án giải
phóng mặt bằng, tái định cư và triển khai hạ tầng dự án

sân bay Long Thành, hệ thống hạ tầng giao thông để phục
vụ Cảng quốc tế Long An, và hàng loạt tuyến cao tốc trọng
điểm như dự án cao tốc HCM - Mộc Bài, cao tốc Bến Lức

- Long Thành, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc
Biên Hòa - Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạo cơ hội để Công ty duy trì
và phát triển các lĩnh vực kinh doanh.

công trình trọng điểm như đường Thủ Biên - Đất

cầu Bạch Đằng bắt qua sông Đồng Nai, thông tuyến
đường Mỹ Phước - Tân Vạn và nối dài đến Bàu Bàng,

đường ĐT 743 và ĐT 743B, nâng cấp mở rộng Quốc

lộ 13, đường Đại Lộ Đông Tây khu vực Dĩ An… Đồng

thời, nguồn vốn từ khu vực tư nhân và đầu tư nước

ngoài tiếp tục tăng trưởng, thu hút thêm nguồn lực
đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng sẽ tạo động lực cho hoạt

động xây dựng trong năm 2021. Riêng đối với các dự
án theo hình thức BOT sẽ có xu hướng giảm do ngày
càng bộc lộ nhiều hạn chế trong công tác triển khai
đấu thầu, thi công và vận hành.

mức tăng trưởng cao nhờ lượng vốn FDI vào
địa bàn tỉnh Bình Dương, trong năm 2021
Tỉnh tiếp tục chú trọng đầu tư cho lĩnh vực

nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô
thị, cấp thoát nước công cộng, giáo dục, y tế
với tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn
xã hội dự kiến khoảng 150.000 tỷ đồng tăng

12,3% so với năm 2020; hiện nguồn vốn Đầu
tư công của Bình Dương trong năm 2020 đạt
tỷ lệ giải ngân còn thấp, nên nguồn vốn đầu

tư trong năm 2021 vẫn dồi dào khoảng 9.157
tỷ, khi được chuyển tiếp từ năm 2020.

MỤC TIÊU TÀI CHÍNH CHUNG CỦA CÔNG TY

Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ là 610.000 triệu đồng;
Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và dịch vụ là 128.000 triệu đồng;
Lợi nhuận sau thuế là 69.000 triệu đồng;
Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 4.606 đồng/cổ phiếu;
Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến từ 20%-24% vốn điều lệ, tương ứng từ 2.000 -2.400 đồng/cổ phần.
Bãi gạch không nung thành phẩm XN Gạch bê tông
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CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
Chỉ đạo, giám sát Ban TGĐ triển khai hoàn tất

Tăng cường hợp tác với các công ty liên kết,

Nguyễn Văn Tiết để đảm bảo nguồn doanh thu

năng trong lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực

các thủ tục cấp sổ đất phục vụ bán nền KDC
ổn định phục vụ hoạt động SXKD của CIC39 và
tái đầu tư các dự án mới đang triển khai.

Mua thêm quỹ đất khu vực Tân Mỹ - Bắc Tân

Uyên đồng thời xin chuyển đổi quy hoạch đất
cây lâu năm khu vực này sang đất ở, thương
mại, dịch vụ nhằm phục vụ dự án sau này.

Giám sát việc triển khai đầu tư dây chuyền sản
xuất cống quay ép đặt tại Xưởng Thạnh Phước
– XN Cống bê tông đưa vào sử dụng đầu Quý

II/2021 để đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính
cạnh tranh; tìm kiếm thuê mặt bằng để triển

khai nhà máy sản xuất cống bê tông nhằm mở
rộng thị trường.

tích cực tìm kiếm các đối tác uy tín, tiềm
xây dựng để hợp tác triển khai xây dựng các

khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật… nhằm thúc đẩy

hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực xây
lắp, tạo nguồn việc làm ổn định trong năm.

Đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt

bằng mỏ đá Tân Lập - Đồng Phú - Bình Phước,

làm việc với Công ty Cao su Bình Phước giải
quyết diện tích chồng lấn để có được chủ

trương thăm dò mỏ nhằm đảm bảo tiến độ
khai thác mỏ đá theo định hướng chiến lược.

Nâng cao tỷ trọng doanh thu tại thị trường
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây

Ninh, Long An… đấu thầu, thi công phấn đấu
đạt trên 260 tỷ đồng.

Sản xuất gạch terrazzo
Phối hợp với các đơn vị trong cụm mỏ đá Tân

Tăng cường công tác quản lý nội bộ, công

cửa mỏ sau khi hết hạn khai thác; tham gia làm

chi phí, tiết kiệm tối đa các chi phí đầu vào,

Đông Hiệp xây dựng phương án cải tạo, đóng
thầu phụ khai thác, gia công chế biến đá tại các
mỏ đá của Công ty liên kết để tận dụng hết năng
lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực đá xây dựng; tìm

kiếm cơ hội đấu giá quyền khai thác các mỏ đá

tiềm năng trong khu vực để duy trì hoạt động
lĩnh vực khai thác đá giai đoạn sau năm 2021.

Củng cố năng lực tài chính của CIC39, thông qua

việc tích lũy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh

và các hoạt động đầu tư. Chủ động huy động

nguồn lực tài chính để đảm bảo cho hoạt động
Công trình đường do CIC39 thi công
79 CIC39

Báo cáo của Hội đồng quản trị

kinh doanh và đầu tư trong năm 2021.

tác giá thành và định mức nhằm kiểm soát

giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản
phẩm, tăng tính cạnh tranh về giá trên thị
trường.

Xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ

về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường

niên năm 2021 thông qua để ban hành.

Chỉ đạo xây dựng Quy chế hoạt động của

Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, Quy
chế về công bố thông tin, Quy chế, Quy
trình Kiểm toán nội bộ trình HĐQT thông
qua và ban hành…

CIC39
Báo cáo thường niên 2020

80

Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả nhất

05
BÁO CÁO
QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị
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lợi ích của Hội đồng quản trị và Ban
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Các giao dịch, thù lao và các khoản
Tổng giám đốc

Xí nghiệp Cống bê tông
81 CIC39

Báo cáo quản trị Công ty
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm, HĐQT đã đưa ra các quyết định, nghị quyết

CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm 2020, HĐQT đã tổ chức thực hiện 7 phiên họp theo sự triệu tập của Chủ tịch HĐQT (gồm 5 phiên
họp tập trung và 2 phiên lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản), có sự tham gia của Ban TGĐ điều

Số nghị quyết/

Ngày ban

Quyết định

hành

Các Nghị quyết

hành, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ và các Tiểu ban trực thuộc HĐQT Công ty nhằm trao đổi, thảo luận và
quyết định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT, kịp thời ban hành 20 Nghị quyết để triển
khai cho Ban TGĐ thực hiện.
STT Thành viên
1

Nguyễn Lê Văn

3

Trịnh Tiến Bảy

2
4
5

Võ Văn Lãnh

Trần Văn Bình

Nguyễn Hữu Nghĩa

Chức vụ
Chủ tịch HĐQT (thành viên HĐQT
độc lập)
Thành viên HĐQT, kiêm TGĐ

Thành viên HĐQT (Thành viên HĐQT
không điều hành)

Thành viên HĐQT, kiêm Phó TGĐ

Thành viên HĐQT (thành viên HĐQT
độc lập)

Số buổi họp

Tỷ lệ tham

HĐQT tham dự

dự họp

7/7

100%

7/7

100%

7/7
7/7
6/7

100%

01/NQ – HĐQT 08/02/2020

02/NQ – HĐQT 08/02/2020

Chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Thông qua các nội dung dự kiến đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2020.

Thông qua Kế hoạch và thành lập Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020.

Thông qua mức thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở năm 2019 cho 11 trường
hợp (1 xếp loại Tiên tiến và 10 xếp loại Hoàn thành).

100%
86%

Nội dung nghị quyết

+ Trưởng đơn vị xếp loại Hoàn thành (loại C): 100.000.000 đồng/12
tháng

03/NQ – HĐQT 08/02/2020 + Cấp Phó đơn vị bằng 70% cấp trưởng với xếp loại tương ứng

+ Trường hợp xếp loại Tiên tiến (loại B) mức thưởng tính theo xếp
loại Hoàn thành nhân thêm hệ số 1,2. Trường hợp xếp loại Chưa hoàn
thành không thưởng.

+ Số tháng công tác ứng với nhiệm vụ đảm trách chức vụ trong năm.
Bổ nhiệm lại TGĐ, Phó TGĐ và Kế toán trưởng công ty:

+ Ông Võ Văn Lãnh, sinh năm 1963 tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 26/04/2020

04/NQ – HĐQT 25/03/2020 + Ông Trần Văn Bình, sinh năm 1965 tiếp tục giữ chức vụ Phó Tổng

Giám đốc Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 10/05/2020
+ Ông Nguyễn Xuân Hiếu, sinh năm 1982 tiếp tục giữ chức vụ Kế toán

Cuộc họp HĐQT định kỳ
83 CIC39

Báo cáo quản trị Công ty

05/NQ – HĐQT 25/03/2020

trưởng Công ty, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 10/05/2020
Thông qua tài liệu và các nội dung trinh ĐHĐCĐ thường niên năm
2020

CIC39
Báo cáo thường niên 2020

84

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số nghị quyết/

Ngày

Quyết định

ban hành

Số nghị
quyết/Quyết
Nội dung nghị quyết

Thông qua các nội dung như sau:

(1) Cho thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ

phường Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương và phường Bình Chuẩn,

Thuận An, Bình Dương. Diện tích đất cho thuê: 2.052,3 m2. Giá cho
thuê thấp nhất 30 triệu đồng/tháng

(2) Chấp thuận cho Công ty đầu tư hợp tác khai thác đá với Công ty cổ
phần Miền Đông (MDC) khu đất nằm trong ranh giới giấy phép khai
thác của MDC…

06/NQ – HĐQT 25/03/2020 (3) Chấp thuận chủ trương cho Công ty nhận nhà và căn hộ dự án của

Công ty CP Đầu tư LDG để thu hồi nợ với giá trị tối đa 40 tỷ đồng và
chọn các dự án phù hợp được ngân hàng hỗ trợ tài trợ vốn đối ứng

(4) Tiến hành các thủ tục bán ngay đất nền khu dân cư Nguyễn Văn
Tiết để sử dụng nguồn vốn đầu tư vào các dự án khác sau khi xong thủ
tục nghiệm thu hạ tầng…

(5) Giao TGĐ Công ty chỉ đạo bộ phận chuyên môn sửa đổi, bổ sung
Quy chế quản lý tài chính để trình HĐQT xem xét, góp ý và thông qua
07/NQ – HĐQT 22/05/2020
08/NQ – HĐQT 13/06/2020

09/NQ – HĐQT 27/07/2020

để ban hành

Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2020.

Không đầu tư hợp tác khai thác đá với Công ty cổ phần Miền Đông
(MDC) do thời gian thu hồi vốn quá dài, tính pháp lý không cao…

Nội dung nghị quyết

ban hành

Thông qua kết quả bầu ông Nguyễn Lê Văn, sinh năm 1983 hiện là

11/NQ – HĐQT 27/07/2020 thành viên độc lập HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần
CIC39 nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:
1. Ông Nguyễn Lê Văn – Chủ tịch HĐQT phụ trách chung về các hoạt động của HĐQT
theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Trưởng
Tiếu ban Kiểm toán nội bộ và thành viên Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý.

2. Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Tiểu
ban Chính sách phát triển.

3. Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc, thành viên Tiểu
ban Chính sách phát triển và thành viên Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng, pháp lý.

4. Ông Trịnh Tiến Bảy – Thánh viên HĐQT không điều hành, thành viên Tiểu ban
Kiểm toán nội bộ và thành viên Tiểu ban Chính sách phát triển.

5. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Tiểu ban Nhân sự,
lương thưởng, pháp lý và thành viên Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên HĐQT phụ trách các Tiểu ban thực
hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.
Thành phần các Tiếu ban trực thuộc HĐQT:
(1) Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

- Ông Nguyễn Lê Văn - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Tiểu ban

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Thành viên HĐQT - Thành viên

12/NQ – HĐQT 27/07/2020 - Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành viên HĐQT - Thành viên
(2) Tiểu ban Nhân sự, lưcmg thưởng và pháp lý:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Thành vicn HĐQT - Trường Tiểu ban.
- Ông Nguyễn Lê Văn - Chủ tịch I IĐQT - Thành viên

- Ông Trần Văn Binh - Thành viên HĐQT - Thành viên
(3) Tiểu ban Chính sách phát triển:

- Ông Võ Văn Lãnh — Thành viên HĐQT - Trưởng Tiểu ban
- Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT - Thành viên

- Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành viên HĐQT - Thành viên

Thù lao các thành viên HĐQT và Người phụ trách QTCT:
- Chủ tịch HĐQT hệ số: 1,14

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/8/2020 (thứ Ba)

- Người phụ trách Quản trị công ty, kiêm Thư ký hệ số: 0,45 Chi tạm ứng thù lao hàng

còn lại năm 2019 bằng tiền 12%/mệnh giá cho cổ đông hiện hữu.
- Ngày thanh toán: 10/9/2020 (thứ Năm)

10/NQ – HĐQT 27/07/2020 phần CIC39 nhiệm kỳ 2019-2024 của ông Võ Văn Lãnh, sinh năm 2963
Báo cáo quản trị Công ty

Ngày

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức

Thông qua Đơn đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ

85 CIC39
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kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.

- Thành viên HĐQT, kiêm Trưởng tiểu ban hệ số: 0,80

- Thành viên HĐQT, kiêm Thành viên tiểu ban hệ số: 0,60
tháng:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên HĐQT: 4.000.000 đồng/tháng

- Người phụ trách QTCT: 3.000.000 đồng/tháng

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020.
CIC39
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số nghị quyết/

Ngày

Quyết định

ban hành

Số nghị quyết/

Ngày

Quyết định

ban hành

Nội dung nghị quyết

nâng suất lao động ước đạt 86,5%:

- Quỹ lương thực hiện của TGĐ là: 721.430.000 đồng

23/10/2020 hữu.

- Quỹ lương thực hiện của Phó TGĐ là: 527.197.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2020 (thứ Tư)

- Quỹ lương thực hiện của Kế toán trưởng là: 432.857.000 đồng

Thông qua các nội dung sau:

(1) Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất cống tròn theo công nghệ quay

16/NQ-HĐQT

(2) Kế hoạch quỹ lương năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc điều hành

25/03/2020 trên cơ sở mức tiền lương thực hiện năm trước liền kề với tỉ lệ tăng

trường và cơ cấu tỉ trọng các chỉ tiêu: doanh thu (40%), lợi nhuận
(40%) và năng suất lao động (20%):

ép cho Xưởng bê tông Thạnh Phước - XN cống bê tông.

- Quỹ lương kế hoạch của Tổng Giám đốc: 677.915.000 đồng

23/10/2020 (2) Cho thuê quyền sừ dụng đất tại địa chỉ phường Tàn Đông Hiệp,

- Quỹ lương kế hoạch của Phó Tổng Giám đốc: 495.398.000 đồng

thành phổ Dĩ An, tỉnh Bình Dương với diện tích đất cho thuê: 3.102,3

- Quỹ lương kế hoạch của Kế toán trưởng: 406.748.000 đồng Chi tạm

m2, giá cho thuê thấp nhất 70 triệu dồng/lháng, thời hạn cho thuê tối

ứng hằng tháng bằng 80% quỹ lương Kế hoạch được duyệt, khi quyết

đa 7 năm.

Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) ước thực hiện năm
2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu
chủ yếu sau:
Kết quả SXKD thực hiện năm 2020:
STT Các chỉ tiêu chính

15/NQ-HĐQT

23/10/2020

1

Doanh thu từ hoạt động SXKD Triệu đồng

3

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2
4

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

Tỷ lệ chi trả cổ tức

%/VĐL

Doanh thu từ HĐ SXKD Triệu đồng

3

Lãi cơ bản trên cổ phiếu Đồng/CP

2
4

Báo cáo quản trị Công ty

KH

760.000

Lợi nhuận sau thuế

Triệu đồng

Tỷ lệ chi trả cổ tức

%/VĐL

TH

634.197

91.000

(%) TH/KH
83%

77.650

6.050

85%

5.166

24%

Đơn vị tính

1

toán sẽ tính lại hệ số và quỹ lưong thực tế.
17/NQ-HĐQT

04/01/2021

Năm 2020

Đồng/CP

Kế hoạch SXKD năm 2021:
STT Các chỉ tiêu chính
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Đơn vị tính

85%

24%

18/NQ-HĐQT

04/01/2021

100%

634.197
77.650

5.166
24%

KH 2021

610.000

+/- KH21/so TH20
-4%

69.000

-11%

24%

0%

4.606

-11%

Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình

Dương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy quyền cho
TGĐ ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2021.

Thông qua chủ trương cho Công ty vay vốn và thế chấp tài sản tại

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh

Bình Dương để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ủy
quyền cho TGĐ ký kết các hợp đồng giao dịch năm 2021.

Tạm ứng 80% quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2020 và thù lao

Năm 2021
Ước TH 2020

Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2020 của Ban Tống Giám

đốc điều hành với tỉ lệ hoàn thành 03 chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và

Công ty đợt 1 năm 2020 bằng tiền 12%/mệnh giá cho cổ đông hiện

- Ngày thanh toán: 10/12/2020 (thứ Năm)

14/NQ-HĐQT

Nội dung nghị quyết
(1)

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức
13/NQ-HĐQT
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19/NQ-HĐQT

04/01/2021

HĐQT, Người phụ trách quản trị Công ty năm 2020 trên lợi nhuận sau

thuế (theo BCTC riêng công ty mẹ) năm 2020 đã được Đại hội đồng

cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, khi có kết quả kinh doanh
chính thức đã được kiểm toán sẽ quyết toán và tính lại quỹ thưởng và
thù lao thực tế.
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Số nghị quyết/

Ngày

Quyết định

ban hành

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

Ngoài ra, các thành viên HĐQT còn

thảo luận, bàn các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những

giúp HĐQT hoạch định những chính

Nội dung nghị quyết
Thông qua đối tượng thưởng và mức thưởng lãnh đạo đơn vị cơ sở

vấn đề trọng tâm liên quan đến định hướng phát triển của

Giám đốc như sau:
(1)

Đối tượng thưởng: Trưởng, phó các Phòng, Giám đốc, phó

Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc Công ty, ngoại trừ Trưởng phòng
Tài chính do Kế toán trưởng sẽ thưởng theo Ban quản lý điều hành
Công ty.
20/NQ-HĐQT

Tất cả các thành viên HĐQT trong năm tham dự đầy đủ các

cuộc họp của HĐQT và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra

năm 2020 theo tờ trìnhh số 978/TTr-TGĐ ngày 29/12/2020 của Tổng

(2)

04/01/2021 -

Mức thưởng:

Trưởng đơn vị xếp loại hoàn thành: 100.000.000 đồng/

người/12 tháng.
-

Cấp Phó đơn vị bằng 70% cấp trưởng với xếp loại tương ứng

Trường hợp xếp loại Xuất sắc mức thưởng tính theo xếp loại

Hoàn thành nhân thêm hệ số 2,4. Trường hợp xếp loại Tiên tiến mức
thưởng tính theo xếp loại Hoàn thành nhân thêm hệ số 1,2. Trường
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CIC39; đưa ra những ý kiến đánh giá về chiến lược và chỉ

đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020;
thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn

trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của CIC39; Báo cáo
kịp thời, đầy đủ với HĐQT các nội dung thông qua tại các
cuộc họp và các khoản thù lao nhận được từ các công ty
con, công ty liên kết, các tổ chức khác có vốn đầu tư của

CIC39; báo cáo HĐQT các giao dịch giữa các bên có liên

quan; công bố thông tin theo quy định khi giao dịch cổ
phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người
nội bộ. Định kỳ, thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá
về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định.

tham gia các Tiểu ban trực thuộc HĐQT,

sách, chiến lược phát triển dài hạn;
xây dựng chính sách về nhân sự, lương
thưởng; giúp HĐQT kiểm soát tất cả

các hoạt động của CIC39 trong phạm vi
thẩm quyền của HĐQT; cải tiến những
điểm yếu từ hệ thống quản lý và quản
trị doanh nghiệp; phân tích, kiểm tra,

giám sát quy trình hoạt động của các
phòng ban trong bộ máy kinh doanh,
kiểm toán nội bộ và đưa ra những lời
tư vấn giúp CIC39 hoạt động năng suất
và hiệu quả…

hợp xếp loại Chưa hoàn thành không thưởng.
Các Quyết định

năm

Số tháng công tác ứng với nhiệm vụ đảm trách chức vụ trong

01/QĐ – HĐQT 19/05/2020 Quyết định bổ nhiệm lại TGĐ Công ty

02/QĐ – HĐQT 19/05/2020 Quyết định bổ nhiệm lại Phó TGĐ Công ty

03/QĐ – HĐQT 19/05/2020 Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty
04/QĐ – HĐQT 22/05/2020 Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về QTCT

05/QĐ – HĐQT 19/06/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính
06/QĐ – HĐQT 22/06/2020
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Quyết định ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý
cấp cao Công ty.
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách thành viên của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC

(1)

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ:

Về hoạt động của TGĐ và người điều hành khác trong năm

Ngoài ra CIC39 còn cung cấp thêm

-

Ông Nguyễn Lê Văn - Chủ tịch HĐQT (TV độc lập) - Trưởng Tiểu ban;

điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định

hoạch, định hướng chiến lược kinh

-

(2)

Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên.

triển vọng trong tương lai; thường

-

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng Tiểu ban;

Quỹ đầu tư, các Công ty Chứng khoán

-

(3)

Ông Trần Văn Bình - Thành viên HĐQT - Phó TGĐ - Thành viên.

về tình hình hoạt động, định hướng

-

Ông Võ Văn Lãnh – Thành viên HĐQT - TGĐ - Trưởng Tiểu ban;

CIC39. Website của CIC39 có chuyên

-

Ông Trịnh Tiến Bảy - Thành viên HĐQT không điều hành - Thành viên.

đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp

hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo của HĐQT đưa
ra được TGĐ triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết

kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao trong công
việc; đã nỗ lực, thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao, tuân

thủ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động

của CIC39; hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý của CIC39
được duy trì tốt, đặc biệt là duy trì hoạt động sản xuất kinh
doanh và đạt kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh bị ảnh

hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện CBTT theo đúng
quy định và chủ động công bố những thông tin khi có ảnh

hưởng đến lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư hoặc các thông
tin có ảnh hưởng đến giá chứng khoán của CIC39...

thông tin về tình hình sản xuất, kế
doanh, các phân tích, nhận định về
xuyên đón tiếp các Nhà đầu tư, các

và các Cổ đông hiện hữu đến tìm hiểu
phát triển và cơ hội để đầu tư vào

mục riêng về Quan hệ cổ đông (nhà
đầu tư) và đăng tải đầy đủ thông tin
cho nhà đầu tư dễ dàng tìm kiếm và
tiếp cận thông tin.

Trong năm, CIC39 đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng
Quốc gia năm 2020; đạt Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2020; đạt chuẩn công bố thông tin và đạt

Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất năm 2020 được các định chế tài chính trong và
ngoài nước bình chọn; Top 30 doanh nghiệp vốn nhỏ có Báo cáo thường niên vào vòng chung khảo và đạt

Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất năm 2020 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Sở Giao

dịch Chứng khoán Hà Nội, báo Đầu tư và Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital phối hợp thực hiện. Ngoài

ra, CIC39 còn tích hợp và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; năm 2020,
CIC39 được Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý An toàn,
Sức khỏe nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn ISO 45001:2018…

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Công ty đã áp dụng mô hình Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT từ ngày 26/04/2018 và thành
lập các Tiểu ban để hỗ trợ các hoạt động của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của
HĐQT.
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-

-

-

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên;
Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý:

Ông Nguyễn Lê Văn - Chủ tịch HĐQT (TV độc lập) - Thành viên;
Tiểu ban Chính sách phát triển:

Ông Trần Văn Bình – Thành viên HĐQT - Phó TGĐ - Thành viên;

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ
Năm 2020, CIC39 chưa thành lập Bộ phận kiểm toán nội

Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị,

phụ trách Trưởng Tiểu ban KTNB, cùng với 2 thành viên

hành CIC39 và thực hiện các nghị quyết, kế

bộ (KTNB). Với vai trò độc lập và trách nhiệm được giao
HĐQT độc lập và không điều hành khác đại diện HĐQT
trong việc định hướng và giám sát một số vấn đề quản

trị về tài chính, rủi ro, kiểm soát và đặc biệt là trực tiếp

KTNB và chịu trách nhiệm về chuyên môn, cùng với sự
hỗ trợ, phối hợp và tương tác của Ban điều hành và các
cấp quản lý vận hành khác với Tiểu ban KTNB để giảm

thiểu các rủi ro, nâng cao hiệu suất kiểm soát và hiệu
quả hoạt động nhằm đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ
được giao. Thường xuyên trao đổi, báo cáo các kết quả
kiểm toán, các đề xuất và khuyến nghị với HĐQT, Ban

điều hành, các cấp quản lý vận hành khác một cách kịp

thời để có được các giải pháp và kế hoạch hành động
phù hợp.

Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý điều

hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020 thông qua.

Kiểm soát việc xây dựng, điều chỉnh và thực

hiện các quy chế, quy định nội bộ của CIC39.
Thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm

toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét

sổ sách kế toán và tài liệu khác của CIC39
nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của
số liệu tài chính. Kiểm soát việc công bố

thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên theo quy định
hiện hành…
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tiểu ban chính sách phát triển
Giúp HĐQT hoạch định những chính sách và chiến lược phát triển dài hạn của Công ty;
Đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện chiến lược trong từng giai đoạn;

Tham mưu cho HĐQT, chỉ đạo, giám sát Công ty xây dựng kế hoạch, định hướng kinh doanh, các
giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và 2021;
Tham gia với Công ty tiếp các nhà đầu tư đến tìm hiểu về tình hình hoạt động và cơ hội đầu tư vào
Công ty...;
Tham gia tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020...;

Chỉ đạo Công ty tiếp tục tăng cường công tác tiếp thị, tiếp tục triển khai công tác quảng cáo sản
phẩm của Công ty bằng công cụ tìm kiếm từ khóa trên google, tìm kiếm thông tin tiếp thị qua ứng
dụng BCI;

Cập nhật nội dung hồ sơ giới thiệu Công ty, thiết kế và in hồ sơ tiếp thị các sản phẩm VLXD, gạch
không nung;
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp với các nhà thầu, Công ty xây dựng, tư vấn thiết kế,
ban quản lý dự án các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Tp.
Hồ Chí Minh, Long An;
Thực hiện gửi thư ngỏ, brochure các sản phẩm tiếp thị các khách hàng tiềm năng…

Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và pháp lý
Xây dựng chính sách về nhân sự, lương thưởng
của Công ty và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện
cho HĐQT; đề xuất nhân sự cấp cao cho bộ máy
quản lý điều hành của Công ty;
Thẩm định đề án tuyển dụng, sử dụng và phát
triển nhân sự do Ban Tổng Giám đốc đệ trình và
những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, điều
hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh
nhằm bảo vệ quyền lợi họp pháp cho công ty;
Thẩm định các quy chế quản lý, các văn bản

hướng dẫn do Hội đồng quản trị ban hành hoặc
phê chuẩn để ban hành; tư vấn pháp lý cho HĐQT,
Tổng Giám đốc liên quan đến cách thức, trình tự,
thủ tục thực hiện dầu tư vốn ra bên ngoài như
mua bán, chuyển nhượng, chia tách, sáp nhập,
liên doanh, liên kết doanh nghiệp, đầu tư tài
chính...;
Tham mưu thay đổi Chủ tịch HĐQT theo quy định
không được kiêm nhiệm chức danh TGĐ công ty
từ ngày 01/8/2020;

Kiểm tra, giám sát và đôn đốc Công ty hoàn
chỉnh Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị
công ty sửa đổi, bổ sung và thủ tục thay đổi
tên Công ty, các chi nhánh theo Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông
qua;
Giám sát việc thực hiện các quy định, quy chế,
chính sách về nhân sự, tiền lương, thưởng;
việc thực hiện các sáng kiến chiên lược liên
quan đến mảng nhân sự tại Công ty;

Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch đào
tạo, tuyển dụng, dánh giá năng lực nhân viên
theo quy định;
Đề xuất nhân sự tham gia vào HĐQT, BKS các
Công ty bên ngoài có vốn đầu tư của Công ty;

Trình quyết toán lương, thưởng Ban TGĐ
điều hành và thù lao HĐQT năm 2020 và kế
hoạch năm 2021...

Dây chuyền sản xuất gạch không nung
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CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH
Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT (chưa khấu trừ
thuế TNCN):
ĐVT: VNĐ
STT

Thành viên

Chức vụ

1

Nguyễn Lê Văn

Chủ tịch HĐQT (TV HĐQT độc lập)
– Trưởng Tiểu ban KTNB

3

Trịnh Tiến Bảy

TV HĐQT - Phó TGĐ

2
4
5

Võ Văn Lãnh

Trần Văn Bình

Nguyễn Hữu Nghĩa
Tổng cộng

TV HĐQT - TGĐ

TV HĐQT độc lập – Thành viên
Tiểu ban KTNB
TV HĐQT không điều hành –
Thành viên Tiểu ban KTNB

Số tháng
công tác

Thù lao

12

261.438.000

12

166.580.000

12

277.170.000

12

222.107.000

12

166.580.000

1.093.875.000

Lương, thưởng của Tổng Giám đốc và các người quản lý khác trong bộ máy điều hành của công ty
(chưa khấu trừ thuế TNCN):
ĐVT: VNĐ
STT

Thành viên

Chức vụ

Số tháng
công tác

Lương

Thưởng

1

Võ Văn Lãnh

TGĐ

12

791.695.000

677.116.000

3

Nguyễn Xuân Hiếu

KTT

12

483.157.000

473.982.000

2

Trần Văn Bình
Tổng cộng

Phó TGĐ

12

568.987.000

473.982.000

1.843.839.000

1.625.080.000

CÁC GIAO DỊCH KHÁC CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
Ngày giao dịch
Người thực hiện làm thay đổi tỷ
giao dịch
lệ sở hữu của cổ
đông lớn

AMERICA LLC

Peter Eric Dennis
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Số cổ phiếu sở hữu
đầu kỳ
Số cổ phiếu

Tỷ lệ

1.651.327

10,99 %

1.095.438

8,02%

Số cổ phiếu sở hữu
cuối kỳ
Số cổ phiếu

Lý do tăng,
giảm

Tỷ lệ

1.822.487 12,12% Đầu tư

713.454 4,75% Bán cổ phiếu
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GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP VÀ
ĐẦU TƯ GÓP VỐN
(1) Công ty con: Công ty Cổ phần Khoáng sản Xây dựng Tiến Phước

Góp vốn bổ sung: 14.200.000.000 VND, nâng tổng số vốn đã góp lên 17.200.000.000 VND, tương đương

24,93% vốn điều lệ. Vốn điều lệ còn phải góp thêm là 38.000.000.000 VND, theo thỏa thuận của các cổ
đông sáng lập CIC39 đăng ký số vốn góp trực tiếp là 55.200.000.000 VND chiếm 80% tổng vốn điều lệ
(Công ty Tiến Phước hiện đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, chưa có doanh thu).
(2) Công ty liên kết: Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức – Long An
•

Mua thêm 1.854.956 cổ phiếu: 29.485.388.560 VND, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ 5.101.091 cổ

•

Cổ tức được chia: 3.246.135.000 VND;

•
•

phiếu, tương đương 42,38% vốn điều lệ;

Bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình: 1.661.666.829 VND;
Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 385.000.000 VND.

(3) Công ty liên kết: Công ty cổ phần Miền Đông (MDC)
•

Tại ngày kết thúc năm tài chính, CIC39 nắm giữ 3.485.150 cổ phiếu, tương đương 32,01% vốn điều

•

Cổ tức được chia: 2.091.090.000 VND;

•
•

lệ của MDC;

Bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ và thi công công trình: 37.679.591.898 VND;
Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 101.750.009 VND.

(4) Cổ đông sáng lập: Hợp tác xã Phúc Tài

•
•

Bán hàng hóa, thành phẩm: 45.430.368.421 đồng;

Mua hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ: 69.000.311.993 đồng.

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Việc quản trị Công ty luôn được đảm bảo theo đúng pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ và các tiêu chí
nhằm đảm bảo được hoạt động của Công ty một cách suôn sẻ nhất; theo đuổi các mục tiêu vì lợi ích của

công ty và của các cổ đông, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát hoạt động của công ty
một cách hiệu quả, từ đó khuyến khích công ty sử dụng các nguồn lực một cách tốt nhất. Ngoài ra, Công
ty luôn tăng cường kiến thức quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban giám đốc thông qua

việc cử các cán bộ đi đào tạo theo thông báo của UBCKNN, các cơ quan liên quan và các lớp học quản trị

công ty. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí vốn
cũng như tạo dựng lòng tin đối với cổ đông, nhà đầu tư.
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06
BÁO CÁO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trách nhiệm đối với môi trường

Trách nhiệm đối với người lao động

Trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và khai thác đá, Công ty luôn ý thức được rằng hoạt
động của Công ty phải gắn liền với việc bảo vệ môi trường. Đây yếu tố tiên quyết trong chiến lược phát

Công ty Cổ phần CIC39 luôn chú trọng

Công ty luôn ý thức được tầm quan trọng của môi trường

nghiêm túc các quy định của pháp luật và không ngừng đổi mới công nghệ, giảm thiểu các chất thải phát

hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên,

sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty không chỉ bảo đảm chất

triến bền vững của Công ty. Trong quá trình sản xuất, khai thác và xây dựng, Công ty luôn chấp hành
sinh,tạo ra những sản phẩm là vật liệu xây dựng thân thiệt với môi trường như sản phẩm gạch Block của

Công ty. Bên cạnh đó, Công ty còn tiến hành các hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho
người lao động như: Hoạt động trồng cây xanh, nạo vét kênh mương, không sử dụng chai nhựa, tổ chức

các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái Đất và tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, huấn luyện an toàn sử
dụng hóa chất trong sản xuất.

công tác bảo vệ môi trường, sử dụng

bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên song song
phát triển kinh tế thông qua việc thực
hiện thực tế và tuyên truyền sâu rộng
đến cộng đồng.

đối với sự sống và tương lai của nhân loại. Các hoạt động,
lượng tốt mà còn đảm bảo vệ sinh môi trường. Hướng tới

hình ảnh của một Công ty thân thiện với môi trường, Công

ty luôn tôn trọng, thực hiện và cam kết kiểm soát nghiêm
ngặt quy trình sản xuất để không vi phạm các tiêu chuẩn.

Đo tác động môi trường tại XN Cống bê tông
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TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
Đối với Công ty, con người là nguồn nhân lực cốt

Với CIC39, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là

muốn phát triển bền vững bên cạnh định hướng

phát triển lâu dài. Ngoài ra, Công ty luôn hướng

lỗi vận hành bộ máy doanh nghiệp. Doanh nghiệp
chiến lược đúng đắn còn phải có nguồn nhân lực

chất lượng, đặc biệt là những tổ chức kinh doanh
có ngành nghề đặc thù như Công ty.

Chính vì vậy, bằng mọi nỗ lực của mình, Công ty
phải tạo ra được một môi trường làm việc thân

thiện, an toàn, không phân biệt đối xử, nơi mà mỗi
cán bộ công nhân viên được phát huy hết năng

lực, đổi mới và sáng tạo. Đồng thời, tạo ra cơ hội
để công nhân viên được thăng tiến một cách công
bằng, đảm bảo đây đủ chính sách phúc lợi.

Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả nhất

sự đầu tư dài hạn, làm nền tảng cho các chiến lược
đến việc mở rộng cơ hội để nhân viên thể hiện,
khẳng định bản thân để vươn tới những vị trí cao
hơn trong lộ trình nghề nghiệp. Các chính sách và

quy định về thời gian làm việc và đãi ngộ của Công
ty được xây dựng dựa trên tiêu chí đảm bảo quyền
lợi và sức khỏe cao nhất cho người lao động.

Về chính sách nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và
phúc lợi của người lao động, Công ty tổ chức khám

chữa bệnh định kỳ, thăm khám bệnh nghề nghiệp
cho cán bộ công nhân viên Công ty.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động
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Trong suốt hành trình hình thành và phát triển, Công ty đã nhận thức được trách nhiệm của mình đối với
cộng đồng địa phương không chỉ là những hoạt động tài trợ mà còn là ý thức ở việc đảm bảo môi trường
sống sạch và an toàn, không gây nguy hại đến cộng đồng và môi trường. Chính vì vậy, Công ty đã và đang

tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển,
tiến bộ thông qua các hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục nhận được sự tham gia đông
đảo của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, cùng nhau chung tay tạo ra một cộng đồng phát
triển và ổn định.

Tại CIC39, các chương trình trách nhiệm xã hội là

Công ty luôn duy trì và phát triển công tác các

triển bền vững của Công ty. Ban lãnh đạo cùng

cao trách nhiệm với cộng đồng luôn là sứ mệnh

hoạt động cần thiết và tiên quyết đối với sự phát
toàn thể CB - CNV luôn tích cực tham gia vào các

hoạt động xã hội nhằm góp phần chung tay xây
dựng một cộng đồng phát triển, tiến bộ.

103 CIC39

Báo cáo tài chính

hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Nâng
mà CIC39 thực hiện ngay từ khi mới thành lập,

góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh trật tự xã
hội tại địa phương.

Tặng học bổng học sinh vượt khó hiếu học
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07
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán
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BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN
2020

		

CÔNG TY CỔ PHẦN CIC39

Bình Dương, ngày 25 tháng 04 năm 2021

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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